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Ahol a karácsony nagy élmény, ott várják a gyerekek.
Õk ezeken a foglalkozásokon csillogó szemmel készítik
és csomagolják az apró képeslapokat, díszeket a szülõk-
nek, nagyszülõknek, ott értik azt is, hogy ajándékozni és
ajándékot kapni is jó dolog. Ott nem jelent problémát,
ha arról kérdezek, ki mit szeretne karácsonyra, egymást
túlkiabálva sorolják a vágyaikat, játékokat, amit meg-
kapnak majd, tuti, és azt is, milyen és mekkora kará-
csonyfájuk lesz, és miféle díszek lesznek rajta. Ott nem
gond arról a témáról sem rajzot készíteni, hogyan sütik a
mézeskalácsot anyuval közösen, és õk nem eszik meg ha-
zamenetel elõtt azt, amit az iskolában elkészítettünk.

Akik szegénységben élnek, velük ez nehezebb téma.
Õk is készítenek díszeket, ajándékokat, de azok legtöbb-

ször ott landolnak az asztalomon, „neked csináltam”,
mondják, nem akarják hazavinni, nem akarják a szülõk-
nek ajándékozni, karácsonyfára tenni, nincs szokás az
ajándékozásról, sem élmény arról, milyen lehet adni,
vagy kapni. A kisebbek, amikor a többiek, a szerencsé-
sebbek sorolják, mire vágynak, akkor õket is elkapja még
a lendület, mondják õk is a távirányításos autót, a babát,
labdát, meséskönyvet egy sem, hiszen az olvasás nekik is,
meg a szülõknek is nehézkes, a mesélés nem épült be a
családok életébe.

A nagyobbak már nem szólnak. Némán színezgetik a
lapot. Ha melléjük ülök és faggatom õket, csak szeretné-
nek valamit, megrántják a vállukat, legfeljebb nagy ne-
hezen kinyögnek egy szót, mint a nagylány is, hogy „tele-
font”, de olyat, ami érintõképernyõs vagy amivel fotózni
is lehet…, de rögtön hozzáteszi, úgysem kap, minek errõl
beszélni is.

Ha a fenyõrõl kérdezek, csak csendben, velük beszél-
getve, „lesz majd”, „veszünk a kínaiban”, de tudom, is-

L. Ritók Nóra

A téli szünet elõtti két hétben már csak a karácsonnyal foglalkozunk. Rajzolunk róla,
kézmûveskedünk, mézest sütünk, karácsonyi zene szól, szóval, próbálunk hangolódni.
És persze beszélgetünk.

Karácsonyváró*

* Eredetileg A nyomorszéle blog bejegyzéseként jelent meg 2014. de-
cember 14-én.

Jantyik Vivien 4. osztály
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merve a házakat, sokaknál nem lesz semmi. Díszekrõl
már nem is faggatom õket. Inkább arról, mit szoktak
fõzni karácsonykor? „Mink lebbencslevest” – mondja a
fiú, aki az apjával és a testvéreivel él. – „Apu azt tudja a
legjobban”. „Nálunk meg a tejberizsa a legjobb” – szól
közbe csillogó szemmel egy kislány. „Lehet, anyu csinál
majd.” Arról, hogy kapnak-e ajándékot, nem beszél-
nek. Próbálom tovább bontogatni, hátha közelebb ju-
tunk, és a tavalyi karácsonyról kérdezõsködök. Néz-
nek, látom, próbálnak emlékezni. De nincs emlék róla.
Mert nem volt olyan dolog, ami kiemelte volna a többi
nap közül.

Persze vannak, akik tudják, mit kell mondani. „Ná-
lunk nem az ajándék a fontos, hanem az, hogy együtt va-
gyunk” – mondja határozottan egy fiú. Még tetszene is ez
a szép mondat, ha nem tudnám, hogy ez egy jó szlogen,
aminek helyettesítenie kellene azt, amire nem telik.

Sokan segítenek most. Iskolák, egyházi szervezetek
készítenek nekünk cipõsdoboz-ajándékokat, hogy meg-
lepetést kapjanak azok a gyerekek, akiknek családjában
nem telik erre. Szeretettel raknak össze a dobozokba ap-
ró játékokat, édességet, néhol a díszes papíron kis üzene-
tekkel, öröm még pakolgatnunk is a titokzatos, szép cso-

magokat. Öröm, mert szinte tapintható kedvesség, sze-
retet árad mindegyikbõl, még így, lezárva is.

Sok használt játékot is kapunk, ezeket is széthordjuk,
elképesztõ, hogy milyen mennyiségû és minõségû játék
halmozódik fel ott, ahol telik rá. Örömteli hidat képez-
nek ezek a játékadományok most a két világ között, de
azt hiszem ez is pontosan mutatja a kettészakadt orszá-
got, az egyik oldalon a hihetetlen elemes kütyükkel, au-
tókkal és Barbi-babákkal, melyeknek eredeti árait csak
latolgatjuk, még mi is, akik a csomagokat állítjuk össze, a
másikon meg a semmi, az üresség. Furcsa kép, kicsit a fo-
gyasztói társadalom õrültségeit is mutatja, egy sor dolog-
ról szerencsére õk ott, a szegregátumokban nem is érte-
sülnek, sosem járnak olyan helyen, ahol ilyesmi kapható.
Az örömük határtalan lesz, ha megkapják majd.

És persze kerül a csomagokba meséskönyv is, mi nem
adjuk fel, újra és újra próbálkozunk, hogy szokássá te-
gyük az olvasást.

Karácsonykor próbálunk visszaadni valamit abból,
amit a szegénység elvesz a gyerekektõl. Ahova tudunk,
oda viszünk ajándékot. De azt hiszem, a szegénység leg-
nagyobb bûne, hogy elveszi a vágyakozás képességét is a
gyerekektõl.

Bõr Kornélia 3. osztály
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Laci kilencedikes a 401-es Építõipari Szakmunkásképzõ Is-
kolában. Szobafestõ-mázolónak tanul. Ahogy az általános
iskola nyolc éve alatt, itt is lágyan, puhán belesimul a közép-
mezõnybe. Talán rajzkészségével tûnhetne ki, de zsigerbõl
kerüli a feltûnést, nem szeret szerepelni. Szívesen és szépen
rajzol, van egy külön rajzfüzete tele finom ceruzarajzzal.
Osztályfõnöke és társai hasztalan unszolták, nem tudták rá-
venni, hogy az iskolaújságnak is rajzoljon. Mindenki nagy
meglepetésére a karácsonyi lapszámba leadott egy rajzot. Egy
nagy gonddal elkészített rajzot. Be is volt paszpartúzva. Csak
Laci tudta, hogy hova, jobban mondva kinek készült az a kép.
Nem az újságnak. A kép jogos tulajdonosa Éva néni lett vol-
na. Õt illette volna meg, de errõl Éva néni nem tudott – hon-
nan is tudhatott volna?

Éva néni tizenöt éve tanítja a Rákóczi Ferenc Általános
Iskola alsós gyerekeit. Majd mindegyik tanítványára másfél
évtizedre visszamenõleg név szerint emlékszik. Lacira, akkor
még Lackóra is, noha Lackó nem az õ elsõse volt. A párhuza-
mos osztályba, Fruzsina nénihez járt. Annyi emléke kötõdött
Lackóhoz, hogy az óraközi szünetekben, ha ügyeletes volt,
mindig körülötte sündörgött, és még emlékezett rá, hogy ügye-
sen rajzolt. Az elsõ gesztusra, mely kettõjük kapcsolatát meg-
határozta, már nem emlékezett.

Laci ma is kristálytisztán fel tudja idézni a képet. Kerge-
tõztek az udvaron. Hátra kémlelt, kellõ elõnye van-e még a
fogóval szemben, és egy puha falba ütközött. Nekiszaladt
Éva néninek. Feje Éva néni hasába fúródott. Felnézett rá,
bocsánatot akart kérni, de mint ki homokot nyelt, csak azt
érezte, nyelve egyre dagad szárazon, kitölti egész száját. Láb-
ujjhegyétõl egészen a feje búbjáig elpirult. Éva néni elmoso-
lyodott, megsimogatta, irányba fordította, és mint egy papír-
vitorlást, útjára bocsátotta.

Volt alkalom, hogy Fruzsina nénit Éva néni helyettesítet-
te. Lackó különös izgalmat érzett ilyenkor. Maga számára is
megmagyarázhatatlan, az akaratlagos és akaratlan határán
mozgó ismeretlen rugó lendítette magasba kezét az osztályhoz
intézett kérdésekre. Fruzsina néni óráin ez a rugó általában
mélyen, békés nyugalmi állapotban szunnyadt. Lackó ked-
velte Fruzsina nénit is, szerette a kiszámíthatóságát, hogy
mindig, mindenkivel igazságos, és hogy mindig nagy gonddal
készített, szép a frizurája. Éva néni más volt. Õ sugárzott va-
lamit, amit Lackó nem tudott megfogalmazni. Ma talán azt
mondaná, hogy temperamentumos, lendületes. Ezt a lendü-
letességét ragasztotta át a gyerekekre, és ez láthatóan örömöt
okozott neki. Éva néni nem viselt különleges frizurát, hosszú,
hullámos, gesztenyebarna haja szabadon omlott vállára.
Egyik rajzórán Lackó fölé hajolt. Amíg nézte a készülõ rajzot,
haja Lackó arcát csiklandozta. Óra végén Éva néni beszedte
a rajzokat, Lackó rajzát külön tette. Lackó nem tudta, hova
kerül majd a rajza. Elképzelte, hogy Éva néni hazaviszi és ki-

teszi a szobájába. Hosszasan elidõzött ennél a gondolatánál,
kimondottan jólesett eljátszania a képekkel, próbálgatni a
rajz helyét a dolgozószobában vagy a nappali valamelyik fa-
lán. Lackóéknak nem volt külön nappalijuk, de biztosra vet-
te, hogy Éva néninek van. Éva néninek nem lehet nappali
nélküli lakása. Egy dolgozószoba is kell legyen benne. Ott
lenne a legjobb helye a rajznak. 

Amikor Fruzsina néni felgyógyult, az elsõ tanítási napon a
tanáriban Éva néni odavitte hozzá Lackó rajzát. 

– Ezt nézd meg! Szerintem ez nagyon jó. Nézd, hogy satí-
roz és a perspektívája is milyen jó, meg az arányok is.

– Igen, szerintem is be lehetne rakni a felsõsök közé a szak-
körbe, de õk azt mondták, még túl korai volna. Bárcsak más-
ból is ilyen jó lenne!

– Nálam elvolt a többi órán is.
– Nálam is, mint a befõtt. Beszélhetnél vele, hogy a rajzon

kívül van más is. Téged nagyon kedvel valamiért…
Éva néni ettõl kezdve a szünetekben rá-rákérdezett Lac-

kónál, mi volt az órán, bátorította, szerezzen piros pontokat,
jelentkezzen. Ezek a bátorítások kitartottak a következõ órá-
ig, de tovább nem.

Lackóból Laci lett, már felsõbe járt. Éva néni még egy da-
rabig követte, szünetekben beszélgetett vele, de piros pontok-
ról már nem esett szó. Laci korban beérte a rajz- és
kézmûvesszakkört, de egy fél év után el-elmaradozott, egy év
után pedig egyáltalán nem járt le. Sokba kerültek a rajzeszkö-
zök, otthon külön alku volt egy-egy szén, zsírkréta vagy ív lap.

Különösebb ambíció és erõfeszítés nélkül töltötte iskolaide-
jét, így aztán különösebb eredmény nélkül is. Elégtelentõl
nem kellett félnie, egy-egy jelessel és négyessel büszkélkedhe-
tett, zömmel közepes osztályzatokat szerzett. Sosem lógott ki
a sorból, nem igényelt külön figyelmet. Hagyta, hogy teljen az
idõ, mint aki hanyattfekszik a vízen és lebegteti magát a hul-
lámokkal. 

A 401-es sem hozott változást Laci iskolai karrierjében.
Nem lett osztályelsõ, és nem is a hátsó harmadban kullogott.
A szakmunkásképzõ szülei választása volt, a mûvészeti szak-
középpel elõ sem hozakodhatott. Engedelmesen, elrendelte-
tésként fogadta a szülõi döntést. 

Ahogy teltek a hónapok, fel-felbukkant benne egy alig nya-
kon csíphetõ hiányérzet. Egyre gyakrabban lepték meg a kis-
iskoláskor képei. A képek központi alakja Éva néni. Valahol
a háttérben ott lebegett Fruzsina néni is. Az egyik kép Éva né-
ni dolgozószobáját mutatta az õ rajzával. Eddig még nem ta-
pasztalt lendületû elhatározással kezdett a nagy mûbe. Ha-
mar elkészült vele, és jónak is találta, elégedett volt. Újra ott
érezte arcán a hosszú, barna haj csiklandozását. Jó érzésére
árnyékot vetett egy rossz gondolatfoszlány. Rajzot a kisgyere-
kek és mûvészek ajándékoznak. Õ nem gyerek már és nem hí-
res festõmûvész.

A középszer nem feltûnõ, de figyelmet érdemel. Lentebbi történetem másik
gondolata észrevétlen gesztusainkhoz kapcsolódik. A harmadik gondolat;
ki választ kit, avagy „kihez mész, körtéhez, vagy almához?”.

Nem csak magunk közt
Kötõdés

Korányi István
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Hosszas vívódás után apjától kért pénzt.
– Anyád nem használ parfümöt.
– Tudom.
Apjában felcsillant a remény, Lacikája férfivá vált. Elõtola-

kodó büszkesége kiült arcára, a férfiak közt kötelezõ diszkréció
némaságot parancsolt, nem kérdezett, pénztárcájába nyúlt.

A középszer nem feltûnõ, de figyelmet érdemel.
Lackó mind Fruzsina nénitõl, mind Éva nénitõl megkap-
ja a kellõ figyelmet. Nem szorul sem felzárkóztatásra, sem
fejlesztésre és nem is kerül be a tehetséggondozás vala-
milyen programjába. Igaz, késõbb Laci jár a szakkörbe,
mely lehet a tehetséggondozás egy formája, de kimarad,
lemorzsolódik. 

Közhely, hogy a képességek valamely kitüntetetten jó
területe húzó hatással bír a gyengébb területekre. Mind-
két tanítónõ ismeri Lackó kitûnõ rajzkészségét. Fruzsina
néni kísérletet is tesz a fejlesztésre, a szakkörbe irányítja.
És még egy nagyon fontos dolgot tesz. Meglátja Lackó
érzelmi kötõdését kolleganõjéhez. Nem féltékeny ri-
valizálással válaszol, igyekszik Lackó javára fordítani a
helyzetet. Ennek köszönhetõen érnek is el bizonyos sike-
reket közösen, Lackó az unszolásra ideig-óráig aktívabb
lesz. Nem tudjuk, rajzkészségének húzóerejét mennyire
sikerül kiaknázni, azt tudjuk, hogy Lackó megmarad a
középmezõnyben. Fruzsina néni azok közé tartozik, kik
figyelnek a középmezõnyre is (nincs okunk feltételezni,
hogy csak Lackót tünteti ki figyelmével), és egy nagyon
hatékony eszközt hív segítségül, egy támogató személyt.
A szociális munkában evidencia a környezet feltérképe-
zésekor a lehetséges támogató(k) megtalálása. Biztos va-
gyok abban, hogy az iskolában is helye van ennek a
szemléletnek, illetve a gyakorlatban való alkalmazásá-
nak, és tudom, hogy erre vannak remek példák.

Egy kicsit kanyarodjunk vissza a középmezõny problé-
májához! A nyolcvanas évek elején folyt egy vizsgálat,
mely az iskola gondozói tevékenységét mérte fel.* A vizs-
gálat részeként az iskolai interakciókat is megfigyeltük.
Tanórákat látogattunk és statisztikát készítettünk az
órákon zajló interakciókról. Azt tapasztaltuk, hogy az
interakciók zöme a jól teljesítõ és a magatartási prob-
lémás gyerekek felé irányult. Egy 33-as osztálylétszámú
osztályba 5 jól teljesítõ, 6 problémás és 22 „alkalmazko-
dó” gyerek járt. Természetesen ez a vizsgálati eredmény
már nem vonatkoztatható egy az egyben a mai viszonyok-
ra (pl. abban az idõben szó nem volt differenciált tanu-
lásszervezésrõl), csupán a középmezõny problémájának
jobb megértésére hozom fel. A 22 gyerek, ahogy Fruzsina
néni mondja, elvolt, mint a befõtt. A jól teljesítõk vissza-
igazolták az oktatás sikerességét, hiszen elsajátították a
tananyagot, a problémás gyerekek felé fõleg fegyelmezõ
üzenetek jutottak, míg a középmezõny tananyag-magya-
rázatot (fõként elõadást) és általános, az egész osztály-
nak szóló instrukciókat kapott. Nem derült ki, hogy a 22
gyerek milyen mélységben értette meg, illetve sajátította
el a tananyagot. Többnyire elfedve maradnak a hiányos-
ságok ennél a 22 gyereknél, csak késõbb kerülnek fel-
színre. Ennek fõ okát a feléjük irányuló interakciók szû-
kösségében látom. Természetes, hogy vannak jól, kö-
zepesen és gyengén teljesítõ gyerekek. Az a baj, ha a

közepesen teljesítõ gyerekek középszerûek marad-
nak. Fedezzük fel, használjuk „húzó készségeiket” és
találjuk meg a támogatókat!

Észrevétlen gesztusaink… Gyakran nemhogy évekre
visszamenõen, de a tegnapi tudatos gesztusainkra sem
emlékszünk. Tudatos gesztusainkhoz szándék kötõdik,
valamilyen hatást el akarunk érni, várunk valamilyen
választ, és mégis másnapra homály fedi. Nagy kár, mert a
gyerekeknek kifinomult antennáik vannak a gesztu-
sokra és nem csak a tudatos, hanem a nem szándékolt,
önkéntelen, spontán jövõkre is. Spontán gesztusainkat
reménytelen lajstromozni, de a szándékoltakkal érdemes
számot vetni annak okán, hogy mélyen be tudnak vésõd-
ni a gyerekek emlékezetébe, lelkébe. Bizonyos vagyok
abban, hogy mindannyiunknak van Éva nénihez hason-
ló élményünk. Visszatér egy volt tanítványunk, ha nem
is parfümmel, egy szál virággal, vagy csak egy kedves ér-
deklõdõ szóval. Vagy az utcán látható örömmel, tiszte-
lettel ránk köszön – megõrzött bennünket jó emlékeze-
tében. Számomra ez nem elsõsorban, vagy nem csak pe-
dagógiai siker, ez fõként emberi siker. Valamit adtunk
annak a gyereknek. Tudjuk, mekkora erõt ad egy ilyen
élmény. A gyerekek kifinomult antennái mellett ezért
is fontos, hogy tudatosabban gazdálkodjunk gesztusa-
inkkal. Gondoljuk át idõnként, melyik gyereket, mi-
lyen gesztussal „kínáltuk” meg! Késõbb tudni fogjuk,
mi az a valami, amit adtunk neki.

Írja meg nekünk a tanito@sprintkiado.hu címre „parfü-
mös, virágos, vagy köszönõs” élményét, hogy többen
nyerhessünk erõt!

Kihez mész, körtéhez, vagy almához? Nem a gyerek
választ magának tanítót. Mégis keresi, és meg is találja
tanítójában azt a tulajdonságot, amiért szeretheti. Mi-
ért? Egyik ok a kötõdésre való igény mellett az ösztönös
törekvés a komfortérzésre. Lackó is felfedezi magának
Fruzsina néni igazságosságát és frizuráját. Éva néninek
nagy valószínûséggel a „temperamentumát” szereti. Fru-
zsina néni nem kreál körte-alma kérdést Lackó kötõdésé-
bõl. Ha azt tenné, minden bizonnyal Lackó komfortérzé-
sét sértené. Fruzsina néni jól tudja, hogy Lackó választá-
sa Éva nénit illetõen nem az õ elutasítását jelenti, vagyis
tisztán látja, hogy ez nem körte-alma helyzet. Tudnunk
kell, hogy a gyerekek rokonszenvválasztása nem peda-
gógiai siker, vagy sikertelenség. A szociális segítõmunka
eredményességéhez jelentõsen hozzájárul a támogató sze-
mély. Vele szorosan együttmûködve érhetik el a kívánt
célt. Elképzelhetetlen, hogy megtalálom a támogató sze-
mélyt, és rivalizálok vele. Azzal halálra ítéltem segítõ-
munkámat. Ez igaz az iskolai életre is. Egy gyerek fejlõdé-
sét rengetegen támogathatják. Miért ne növelnénk si-
kerünk esélyét a velük való közös munkával?!

Talán nem haszontalan átgondolnia, hogy a saját osz-
tályában hány gyereket sorolna az úgynevezett középme-
zõnybe?

A legutóbbi tanítási napon hogyan oszlottak meg in-
terakciói a jól, közepesen és gyengén teljesítõ gyerekek
között? (Ne csak a tanórai interakciókra gondoljon!)

A legutóbbi tanítási napon interakcióinak hányad ré-
sze szólt olyan gyerekhez, gyerekekhez, aki(k) nem az ön
osztályába jár(nak)?

Hogyan emlékszik, a legutóbbi tanítási napon a kö-
zépmezõnybe tartozó gyerekek közül hánynak volt siker-
élménye öntõl vagy támogatótól vagy társától jövõ báto-
rítás, megerõsítés következményeként?

* Mûhelytanulmányok I–II. Társadalom, oktatáspolitika, Általános
Iskola szerk.: Várhegyi György Bp. 1983. OKI. Mûhelytanulmá-
nyok 3. Hiány és feszültség az általános iskolákban Bp. 1985. OKI
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Gyakran hallunk ilyesmit a szomszédtól: „Soha nem köszön
ez a gyerek, csak visít egész nap, biztosan autista.”, vagy egy
óvónõtõl: „nem akar rajzolni, mindig csak ugrándozna, sem-
mi nem köti le a figyelmét, biztosan hiperaktív ez a gyerek”,
vagy egy pedagógus emeli ki: „ilyen neveletlen, szemtelen
gyereket még nem láttam, agresszív is, kötekszik. A társaival
nem jön ki jól, alig vannak barátai, azt is meg lehet nézni, mi-
lyenek! Nem érdekli a tanulás, csak zavarja az órát és a többi-
eket. Hiába próbáltam beszélni a szülõkkel, egyszer sem jöttek
be. Ilyen viselkedészavaros gyerekkel mit lehet kezdeni?!”

Nem arról van szó, hogy a pedagógus, óvónõ vagy ép-
pen szomszéd megfigyelése hibás vagy helytelen. Egy-
szerûen túláltalánosító, egy-egy kiragadott problémát
észlel, és esetleg nagyít fel. A tapasztalt problémák, ne-
hézségek mindenképpen jelzésértékûek lehetnek, de
nem feltétlenül pszichés zavarra utalnak.

Könnyen magatartászavarossá válhat így – ha egy tü-
netbõl, problémából általánosítunk és vonunk le követ-
keztetéseket – egy nehezen kezelhetõ, agresszív, depresz-
sziós, esetleg szociális hiányosságokat (is) mutató, „szem-
telen”, „neveletlen” gyerek. Ilyen esetben a legjobb, ha
megpróbáljuk összeszedni, akár gondolatban, akár ma-
gunknak vázlatpontokban leírva, mit látunk, tapaszta-
lunk. Mik a problémák? Igyekezzünk meglátni azt, a
gyereknek mik lehetnek a nehézségei, nem a diagnózis
felállítása a lényeg.

Fontosnak tartom továbbá, hogy pontosítsuk a visel-
kedészavar fogalmát. Ez talán abban is segít, mikor érde-
mes külsõ segítséget kérni.

A szakembereket ebben nemzetközileg elfogadott
klasszifikációs rendszerek1 segítik. A magatartászavar a
viselkedésnek egy olyan állandósult és visszatérõ visel-
kedési mintája, amelyben mások alapvetõ jogait megsér-
tik és/vagy az életkornak megfelelõ szociális szabályokat
és normákat megszegik. A zavar kimondásához több kri-
tériumnak kell teljesülnie viselkedéses és idõi síkon.
Ilyenek pl.: emberek és állatok iránti agresszió: terrorizál,
fenyeget, megfélemlít másokat, fizikailag kegyetlen má-
sokkal vagy állatokkal. Jellemzõ még a lopás, gyújtoga-
tás, iskolakerülés, gyakori és súlyos indulatkitörések, is-
mételt hazudozás és szökés otthonról. A tünetek válto-

zatos képet mutathatnak, de egynek legalább 6 hónapja
fenn kell állnia a diagnózis felállításához. 

A szakemberek különbséget tesznek aszerint, hol, mi-
lyen színtéren jelentkezik a magatartászavar. Ennek
alapján beszélhetünk családi körre korlátozódó zavar-
ról, amelynek jellemzõje, hogy az abnormális viselkedés
teljesen, vagy szinte csak az otthonra, a közeli családtag-
okkal való interakciókra vonatkozik. A gyermek egyéb
szociális kapcsolatai, tehát az iskolában normális módon
mûködhetnek.

Vannak olyan gyerekek, akik nem tudnak beilleszked-
ni kortárscsoportjukba. Ilyen esetekkel sokkal gyakrab-
ban találkozhatunk az iskolában. Ezzel a problémával küz-
dõ gyerekek durvák, kötekednek, képtelenek együttmû-
ködni, ellenállóak és gyakran indulatkitörések is megje-
lennek. Ebben az esetben arra érdemes odafigyelni, hogy
vannak-e a gyereknek kapcsolatai? Képes-e arra, hogy
kortársaival, osztálytársaival bármiféle kapcsolatot, pozi-
tív interakciót tudjon kezdeményezni, illetve fogadni.
Gyakori, hogy kapcsolódni, beilleszkedni nem tudó gyer-
mek minden vágya egy kortárskapcsolat. Keresi, akarja,
hogy bármiféle interakcióba kerüljön a többiekkel. Egy-
részt próbáljuk megfigyelni az eszközeit. Rendelkezik-e
egyáltalán azokkal a szociális készségekkel, amik elen-
gedhetetlenek egy kapcsolat kialakításához? Milyen vi-
selkedésmintázatai vannak, amik segítik, illetve amik gá-
tolják a kapcsolódást? Lehet, hogy nem is rendelkezik a
megfelelõ eszköztárral? Másrészt, a negatív figyelem is fi-
gyelem elve kapcsán egy negatív kimenetelû interakció
(ami elutasításhoz, kiabáláshoz, lökdösõdéshez vezet) is
interakció. A gyermek érzi, hogy kapcsolatba léptek vele.

Viselkedészavar megjelenhet kortárscsoportjukba jól
beilleszkedett gyerekeknél is. Ilyen esetben gyakori a de-
viáns csoporthoz való tartozás, az azokhoz való szoros
kötõdés.

A nyílt oppozíciós zavar alapvetõ tünete fõleg a szü-
lõkkel és a tanárokkal szemben megfigyelhetõ indulatos,
provokatív és ellenséges viselkedés, súlyos erõszakos cse-
lekedetek, lopás destrukció nélkül. 

Természetesen attól, hogy egy nehezen kezelhetõ, „zû-
rös” gyereknek nincs papírja róla, hogy õ magatartásza-
varos (megjegyzem, nem is ez a lényeg), attól még az is-
kolában a pedagógus nagyon nehéz helyzetben van. Ma-
gatartászavar esetén, az esetek nagy többségében komp-
lex beavatkozásra van – vagy inkább lenne – szükség.
Véleményem szerint változás elérése szinte lehetetlen,
illetve nagyon nehéz a szülõk, nevelõk bevonása,

A magatartás- és viselkedészavar kifejezéseket gyakran hallani mostaná-
ban, csakúgy, mint a hiperaktivitást vagy autizmust. Divatos kifejezések,
gyûjtõfogalmak, címkék ezek, amiket gyakran mindenféle alap és vizsgálat
nélkül ráaggatunk egy-egy gyermekre.

Magatartászavarok
kezelése

Szabó Adrienn

1 BNO 10: A betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrend-
szer. 10. revíziója van érvényben. A másik a DSM – IV: A Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders magyarul kb. Mentális
rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve.
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együttmûködése nélkül. (A szülõk hiánya önmagában
rizikófaktor.)

A szülõk bevonása, partnerré tétele nem könnyû fel-
adat. Elõször is fel kell mérni, mire motivált a szülõ. A
legfontosabb: õ látja-e, érzi-e a problémát és szeretne-e
ezen változtatni. Ha igen, javasoljuk, vigye el szakem-
berhez a gyermeket. Legcélravezetõbb, ha megpróbálják
felvenni az adott szakemberrel a kapcsolatot, és termé-
szetesen ügyelve az etikai szabályokra, kérdezzenek, kér-
jenek tanácsot. 

Sok szempontból informatívnak gondolom, ha lehe-
tõségünk van együtt beszélni a gyermekkel és a szülõ-
vel. Ha a szülõ motivált, akár hárman együtt ki lehet dol-
gozni egy „megállapodást”, „szerzõdést”, amiben együtt
meghatározzuk, milyen viselkedést várunk el és mi-
lyen következményekre lehet számítani. Fontos, hogy
a gyerek aktívan vegyen részt ennek kialakításában.
Tartsuk szem elõtt, hogy alapvetõen õ is részese szeretne
lenni a közösségnek, szeretetre, elfogadásra vágyik, eset-
leg rossz eszközökkel. Egy ilyen szerzõdés megkötésével
azért is hasznos lehet próbálkozni, mert a biztonságos,
kiszámítható, megfelelõ határokat szabó környezet
megteremtése már önmagában változást idézhet elõ. 

Egy „mediátor” szerepébe bújva, akár osztályfõnöki
órán az osztállyal is érdemes lehet beszélni róla, kit hogy
érint az adott gyerek viselkedése, milyen változást sze-
retnének elérni és milyen segítséget tudnának ebben
adni. Egy ilyen beszélgetést alaposan elõ kell készíteni,
ügyelve arra, nehogy a „támadás”, az ellenállás és dacos-
ság erõsítését eredményezze. Ha lehetõségünk van rá,
kérjük az iskolapszichológus segítségét.

Sajnos nem tudok bevált receptet, biztosan használó
kezelési módot, „megjavító” foglalkozást leírni. Sok szülõ
bele is esik ebbe a hibába, hogy ilyesmit vár a szakember-
tõl. Elviszik pszichológushoz az „elromlott” gyereket, hogy
„javítsák” meg. Majd visszajönnek érte. Rossz hírem van,
ez nem így mûködik. Azt szoktuk mondani, a gyerek „tü-
nethordozó”, a családterápia fogalmát használva „index
páciens”2 Megmutatja, jelzi, hogy a családban, vagy ön-
magában valami nem jól mûködik, baj van. De mivel
minden gyerek más (kognitív képességekben éppúgy, mint
személyiségjellemzõkben) és minden család és környezet
ugyancsak más, ami õt körülveszi, lehetetlen általános ér-
vényû igazságok és megoldásmódok megfogalmazása. 

A mai gyakorlatban egy mentálhigiénés ambulanciára
vagy nevelési tanácsadóba a szülõ kérhet idõpontot. A
szülõt kell tehát elsõsorban motiválttá tenni arra, hogy
szakszerû segítséget kérjen. A pedagógus a szülõnek jelzi
a problémát, a szülõt kell érdekeltté és partnerré tenni.
Tudom, ez hasonlóan nehéz feladat lehet, mint a „prob-
lémás” gyerek kezelése.

Mit tehet mégis egy pedagógus? Mindenképpen alkal-
mazzunk minél több pozitív megerõsítést! A pozitív
megerõsítés ritka jutalom egy ilyen gyerek számára,
ezért általában ezzel lehet a legjobban motiválni õket. 

A szociális megerõsítõk (dicséret, mosoly stb.) mindig
kéznél vannak és nagyon hatásosak. Természetesen egy

viselkedési problémákkal küzdõ gyerek mindennapjaiban
nehéz lehet pozitívumokat találni. Próbáljuk meg az elvárt
viselkedéshez közelítõ magatartást is észrevenni és jutal-
mazni. Ha pl. egy diákunk rendszeresen és látványosan
nem dolgozik az órákon, elkezdhetjük „megdicsérni”
azért, mert elhozta a könyvét, elõvette a tollát stb. „Milyen
jó, hogy ma Béci is velünk tart és együtt, közösen gondolkod-
hatunk ennek a feladatnak a megoldásáról.” Vagy: „Köszö-
nöm, hogy te is elõvetted a tollad, ahogy a többiek.” – Nem
baj, hogy még nem használja, talán legközelebb fogja. Bi-
zonyára észrevették, a közösséget, a hasonlóságot, az egy
csoporthoz való tartozás élményét próbáltam kiemelni.

Zseton vagy pontrendszer alkalmazása inkább na-
gyobb gyerekeknél javasolt.

Akárcsak egy hisztizõ gyerek esetében, azt szoktuk ja-
vasolni, próbáljunk meg higgadtak maradni. Kontrol-
láljuk érzelmeinket, a gyerek ne lássa, hogy hatással van
ránk. (Természetesen hatással van ránk, inkább az indu-
latokra gondolok.) Kioltásnak hívjuk, ha a nem megfele-
lõ viselkedést, annak érdekében, hogy az ne ismétlõdjön,
egyszerûen figyelmen kívül hagyjuk. Ezáltal elmarad a
megerõsítés, megerõsítés nélkül pedig elõbb-utóbb a nem
kívánt viselkedés is. Mivel a negatív figyelem (rászólok, fi-
gyelmeztetem stb.) is figyelem, ezért hagyjuk figyelmen kí-
vül az ilyen viselkedést. Gondoljuk át, az osztály mennyire
lehet partner a zavaró viselkedés ignorálásában.

Saját tapasztalatom szerint viselkedési problémával
küzdõ gyermekekkel való foglalkozásban (szándékosan
nem terápiát vagy pszichoterápiát írok) van valami, van
egy elem, ami rendkívül nagy jelentõséggel bír. Vannak
esetek, ahol egészen nagy és pozitív irányú változásokat
indíthat el. Ez pedig nem más, mint maga a kapcsolat. A
jelenlét. Az, hogy abban az egy órában ott vagyok, érte
vagyok. Figyelek rá és meghallgatom. Érdekel és emlék-
szem, figyelemmel kísérem az elhangzottakat. Van egy
élõ kapcsolata. Megtapasztalja az interakciók kölcsönös-
ségét, az érdeklõdést, figyelmet. Van egy órája, ami csak
Róla szól, ahol Õ a fontos. 

Elsõ hallásra ebben nem sok furcsaság vagy érdekesség
lehet. Ezt nem csak a pszichológus tudja megadni. Tud-
juk, egy pedagógus nem tud minden problémás gyerekre
ennyi idõt szánni. A figyelem, a jelenlét, szociális megerõ-
sítõk, feladatok adása, és a bizalom azonban olyan eszkö-
zök lehetnek, amik kevésbé „idõigényesek”. Nyilvánvaló
az is, hogy a terápia (vagy közös munka) alapja a kapcso-
lat. A dolog szomorúsága abban áll, hogy ezek a gyerekek
sok esetben csak ebben a kapcsolatban kapják meg és élik
át ezeket az élményeket. De aztán ezek az élmények és ta-
pasztalatok beépülnek, adnak valamiféle alapot vagy ki-
indulópontot, ami segítség lehet a változásban.

A változás elérése kemény, közös munkát igényel.
Közben kiderül, a magatartászavaros gyerek viselke-
désével segítséget kér. Szabályokat szeg meg, kerete-
ket feszeget, azért, mert nincsen neki. Nem tud beil-
leszkedni, ezért agresszív és „kirekeszteti magát”, nem
tud vagy nincs kihez kapcsolódnia, nincsenek megfe-
lelõ eszközei, esetleg érzelmi zavarok is befolyásolják
viselkedését. Nekünk, szakembereknek – és itt a pe-
dagógusokra is gondolok – meg kell próbálnunk a tü-
netek mögé néznünk. A diagnózis másodlagos. A sze-
mélyiségünk, a jelenlétünk, a felkínált kapcsolódás
lehetõsége az, ami segíthet, ami elõre visz.

2 „Azt a családtagot, amelyik a megnevezett (felkínált) problémát
hordozza, nevezik index páciensnek (IP).” In.: Szõnyi Gábor, Füre-
di Gábor szerk.: A pszichoterápia tankönyve. Medicina Könyvki-
adó Rt. Budapest, 2000., 366. oldal.
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A közelmúltban a Flaccus Kiadó gondozásában látott
napvilágot Gerõ Zsuzsa válogatott írásainak második,
bõvített és átdolgozott kiadása. Fontos, hiánypótló
könyv jelent meg, amely a gyakorló óvodapedagógusok-
nak, tanítóknak éppúgy szól, mint a szakma szûkebb kö-
rének, a pszichológusoknak. Ugyanakkor meggyõzõdés-
sel állíthatjuk, hogy számos üzenetet tartalmaz a szülõk
számára is.

A szerzõ aktív, tevékeny életet élt. Váratlan halála-
kor, 1999-ben az egyik búcsúzó kollégája így idézi fel em-
lékét: „Gerõ Zsuzsa szerényen, lelkiismeretesen, állhatato-
san és önfeláldozóan tette mindig a dolgát. Mérei Ferenc és
Hermann Imre tanítványaként, örökségük egyik hiteles és
avatott folytatójaként kulcsszerepe volt a hazai pszichoanalí-
zis, a klinikai gyermekpszichológia és a nevelési tanácsadás
szervezeti és tartalmi megújításában, fejlõdésében, az autiz-
muskutatásban és terápiájában. – A gyermekrajzok esztéti-
kumával és terápiás jelentõségével, a tehetségfejlesztéssel, il-
letve a gyógypedagógiai képzés társadalompolitikai dilemmá-
ival kapcsolatos munkái széles körû érdeklõdést váltottak ki.” 

(E. F. Thalassa, 1999. 1. sz.)
A szerkesztés feladatait – az elsõ kiadást is szerkesztõ –

Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera látta el, Gerõ
Ágnes segítõ közremûködésével. Érdemes néhány sajtó-
orgánumot megemlíteni, amelyben – a tudományos igé-
nyû tanulmánykötetek mellett – Gerõ Zsuzsa írásai meg-
jelentek és a jelen gyûjtemény forrásaként szolgáltak:
Családi lap, Gyermekünk, Óvodai Nevelés, Népszava,
Nõk Lapja, Parlando és a Rajztanítás. (Milyen kár, hogy
a szakmai lapok egy része már nem él, pedig jelentõs ér-
tékeket képviseltek!)

Aki a kötetet kezébe veszi, nyolc fejezettel találkozik.
A fejezetcímek is beszédesek:

Együtt a szülõvel
Együtt az óvónõvel és a társakkal
Játékban fejlõdik
Rajzolni, alkotni öröm
Ki volt Gerõ Zsuzsa?
A valóság megismerése
Más mint a többiek
Menjen iskolába?

(Kollégák, barátok visszaemlékezései)

Az elõzetes ismerkedés is pontos képet ad arról a sok-
színû tevékenységrõl, amely meghatározza a szerzõ több
mint négy évtizedes munkásságát. A szerzõ az óvodás
gyerekek fejlõdésérõl ír, a fejlesztési utak lehetõségeit
mutatja be. A pszichológus a család, az anyák, az apák
szerepét vizsgálja, valamint gyakorlati segítséget nyújt a
pedagógusoknak.

Gerõ Zsuzsa gyermekpszichológus-pszichoterapeuta
volt. Soha nem rutinszerûen vizsgálta a gyerekeket. Fi-
gyelte minden rezdülésüket, egyéni megnyilvánulásai-
kat. A szülõt partnerként fogadta el, teljes empátiával
közeledett feléjük, soha nem oktatta ki õket. Tárgysze-
rûségén mindig átsugárzott a gyerekek szeretete és a szü-
lõkkel való szolidaritás.

1974-ben jelent meg az „Óvodás lesz” címû írás. Vala-
mennyi megállapítása ma is érvényes. Szól a szülõ és a
gyerek szorongásairól, utal a helytelen, még ma is elhang-
zó, félelmet keltõ kijelentésekre, ám egyszerû gyakorlati
tanácsokkal is szolgál. Aki ezeket a javaslatokat, ötlete-
ket kipróbálja, segítheti gyermeke óvodába lépésének el-
sõ, cseppet sem könnyû heteit. 

Az „Iskola-elõkészítés iskolásdi nélkül” címû tanulmány
1969-ben jelent meg. Ebben a munkájában a szerzõ az is-
kolaérettség feltételeit hat pontban foglalja össze. Meg-
állapításai napjainkig érvényesek. A szülõk és az óvoda
közötti konfliktus elkerülhetõ lenne, ha az érintett sze-
replõk ismernék az iskolakezdéskor elvárható gyerekjel-
lemzõket. A segítési módok is megfogalmazódnak. Meg-
jelenik az átélés fontossága, a mozgás szerepe, a gondolko-
dásfejlesztés, a számolás, az építõjátékok hasznossága, a raj-
zolás jelentõsége, valamint a játék szabálybetartást és fel-
adattudatot fejlesztõ szerepe. „Ne teher, hanem öröm le-
gyen az iskolakezdés” – zárja tanulmányát Gerõ Zsuzsa.
A megállapítás ma még aktuálisabb, mint a cikk megírá-
sának idején.

A fenti két tanulmány kiemelésével azt kívántuk be-
mutatni, hogy Gerõ Zsuzsa munkásságának jelentõs ré-
sze az óvodáskorú gyermekek mindennapjairól szól. A
hároméves gyerek problémáinak kezelése éppen úgy fog-
lalkoztatja, mint a 6–7 éves kisiskolás zökkenõmentes is-
kolai beilleszkedése.

Úgy látjuk, hogy Gerõ Zsuzsa munkásságának legje-
lentõsebb része a fejlõdés e két kritikus pontja közötti
idõszakra vonatkozik. Kiemeljük a szerzõ kristálytiszta

Csillag Ferenc

Gerõ Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás 
az óvodáskorban (Szerk.: Horányi Annabella–
Kósáné Ormai Vera) Flaccus Kiadó, Bp. 2015.
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okfejtését, egyszerû, szemléletes, mindenkihez szóló stí-
lusát. Tudósként, egyetemi elõadóként és a gyakorlat-
ban dolgozó szakemberként egyaránt a közérthetõ isme-
retátadás jellemzi.

Gerõ Zsuzsa életpályájának, szakmai-tudományos és
gyakorlati terápiás tevékenységének kiemelkedõ része a
gyermekrajzok elemzése. A tanulmánykötetet Gerõ Zsu-
zsa saját gyakorlatában gyûjtött gyermekrajzok illusztrál-
ják. A rajzokból az olvasó megismerheti és megértheti a
gyerekek gondolkodásmódját, világszemléletét, érzel-
meit, vágyait és a szavakban alig kifejezhetõ szorongása-
it és félelmeit.

A „Ki volt Gerõ Zsuzsa?” c. fejezet teljesen új rész a je-
len kötetben. A szerkesztõk ezzel szerették volna közel
hozni és élõvé tenni Gerõ Zsuzsa gyermekpszichológusi
munkáját, bemutatva valamit abból a szerteágazó tevé-
kenységbõl, amely õt jellemezte. Nem kerülték el a szer-
kesztõk figyelmét Gerõ Zsuzsa szakmai-közéleti vállalásai
sem, valamint a minden munkájában, felnõtt- és gyerek-
kapcsolatban kifejezõdõ humanizmusa és emberi tartása.

Az életpálya felrajzolása részletes, sokoldalú. Az olva-
só tájékoztatást kap egy aktív, kiválóan felkészült szak-

ember széles tevékenységi körérõl. Mindazokról a hely-
színekrõl, munkahelyekrõl, szakmai közösségekrõl, ahol
Gerõ Zsuzsa megfordult, ahol véleményt mondott, ahol
számítottak észrevételeire, kritikáira, szemléletformáló
alkotó megnyilvánulásaira, egész személyiségére.

A „Zsuzsáról személyes hangon” c. fejezetben kollégák
és páciensek szubjektív emlékei jelennek meg. Megható-
an szép az emlékezõ írások elõtt látható fénykép. A fotó
remek. Gerõ Zsuzsa egy pillanatra ült le egy padra, nyi-
tott tekintettel néz a fényképet készítõre. Az utókor így
képben is láthatja azt a feszült figyelmet, kíváncsiságot,
lendületet, amely annyira jellemezte õt.

A kötet a „Szakkifejezések magyarázatával” gazdago-
dott, amely a szövegrészekben elõforduló pszichológiai
és más fogalmak magyar megfelelõjét tartalmazza.

Gerõ Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskor-
ban c. kötetének – véleményünk szerint – valamennyi
óvoda és iskola könyvtárában helye van. A cikkgyûjte-
ményt az óvodákban és az iskolákban dolgozó, a gyerekek
fejlõdéséért munkálkodó és mélyebb megismerésük iránt
érdeklõdõ szakembereknek, valamint a családok számá-
ra ajánljuk.

! ! !

9

2015. december 13-án (vasárnap), a Nagy Sportág-
választó Szervezõ Iroda szervezésében valósul meg
a „TÉLI SPORTÁGVÁLASZTÓ – Mozogj télen is!”
elnevezésû esemény a Városligeti Mûjégpályán.

A szervezõk az adventi idõszak ezüstvasárnapján a
Téli Sportágválasztó rendezvénnyel igyekeznek felejthe-
tetlen sportélménnyel megajándékozni a budapesti és a
környezõ régió lakosait, remélve, hogy aki itt beleszeret
egy-egy sportágba, akár már ezzel kapcsolatos kívánsá-
got is kérhet a Karácsonyfa alá, s így az Újévet már sport-
ágat választóként folytathatja tovább.

A Téli Sportágválasztó 2015. év egyik legklasszabb
sportos eseményének ígérkezik, ahol a megjelenõ sport-
ágakat minden esetben szakemberek, edzõk képviselik.
Õk mutatják be az adott mozgásforma lényegét és infor-
mációt adnak a sportág gyakorlásának lehetõségeirõl,
feltételeirõl. A Mûjégpálya elkerített kb 2000 m2-es jég-
felületén és a mellette található szintén 2000 m2-es gya-
korló jégpályán kipróbálható lesz a jégkorong, a korcso-
lyasportok, a curling, a bob, a szánkó és a jégvitorlás. A
Vajdahunyad Vára elõtt tesztelheti magát mindenki síe-
lésben, snowboardban és biatlonban (sífutás és lövé-
szet) vagy akár kutyafogathajtásban, de a téli extrémebb
sportágakkal is meg lehet ismerkedni majd. Ezen felül a
Magyar Olimpiai Bizottság 5próba Rióba! programsoro-

zatának keretében a látogatók Mini 5próbázhatnak is,
valamint a rendezvény támogatóinak köszönhetõen szá-
mos játékos aktivitás részesei is lehetnek!

A rendezvényrõl nem hiányoznak majd a neves sport-
személyiségek sem, akikkel együtt is lehet sportolni a
Városligeti Mûjégpályán!

A Téli Sportágválasztóra a belépés ingyenes, de
elõzetes regisztrációhoz kötött! A látogatói re-
gisztráció és a rendezvényrõl további információ a
www.telisportagvalaszto.hu honlapon és az ese-
mény facebook oldalán érhetõ el.

Téli sportágak kavalkádja
december 13-án, a Városligeti Mûjégpályán!
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Többször is szóltam már arról, hogy a beszélõnek felelõs-
sége van, ezzel minden felnõttnek tisztában kell lennie,
ugyanis a gyerek az õt körülvevõ világ szereplõit másolja.
Elsõsorban a szülõket, a nagyszülõket, de a pedagóguso-
kat, sõt a család barátait is. Akit gyerekek vesznek körül,
az jól tudja, hogy a gyakran ismételt mondatfordulatait
hamar – akár 3-4 éves korban is – elsajátítják az ifjak, va-
gyis minden kimondott szó, mondat súllyal bír. A beszé-
lõnek vannak, lehetnek nyelvi, stiláris hibái, és ez nem
jó. Ám ez a kisebb baj, hiszen a tanulás folyamatában, az
óvoda, az iskola világában ez sokszor korrigálódik. Lé-
nyegesen súlyosabbnak, komolyabbnak vélem azokat a
megjegyzéseket, amelyek sértõek, bántóak, esetleg dur-
vák. E mondatok igen gyakran egy-egy – a gyerek számá-
ra is ismert – személyre vonatkoznak. Nem lehet, nem is
kell mindenkit a környezetünkben szeretni, nem is lenne
természetes, ám az együttélés szabályainak alapfeltétele
az elfogadás, tehát az esély biztosítása. Igen, a gyereknek
meg kell ismernie a környezetét, tudnia kell, hogy más-
ként szeretjük, tiszteljük a nagymamát még akkor is, ha
ritkábban látjuk és másként a bolti eladó nénit, még ak-
kor is, ha naponta találkozunk vele. Ám a felnõtt világ
mást üzen, mást közvetít. Már az óvodába, az iskolába
menve azt hallja a gyerek a villamoson, hogy a villamos-
vezetõ mikrofonba kiabálva fegyelmezi a harmadik ajtó-
nál felférni kívánó, és éppen ezért az ajtó záródását meg-
akadályozó utast. És azt is rögzíti, amikor az oktatási in-
tézmény küszöbét átlépve köszönésére semmiféle választ
nem kap. A portás merõen néz maga elé, legfeljebb a
felnõtteknek morog vissza valami köszönésfélét, az
ügyeletes tanár épp mással beszél. Néhány kósza kísér-
lete után a kisiskolás már le is szokik az udvarias formá-
ról. A példák sora folytatható lenne. Sok-sok inger éri a
ma gyerekeit, s talán túl hamar kell véleményt formálni-
uk. Ezért is fordul elõ igen korán a „csúnya”, a „minõsí-
tõ” jelzõ már az óvodások között is. S a gondolkodás fej-
lõdése, valamint az említett minták csak bõvítik a beszé-
lõ ismereteit.

Azt tapasztalom, hogy az esti családi beszélgetések el-
maradnak. Napjainkban erre nincs idõ. Milyen kár! Gye-
rekkorom meghatározó élménye volt az étkezõasztal
mellett folytatott esti csevegés. Mindenkinek jutott szó,
a családtagok elmondták a nap örömét, bánatát, a prob-
lémákat. Arra azonban kínosan ügyeltek – legalábbis az
emlékeim szerint –, hogy elmarasztaló véleményt, ítéle-
tet ne mondjanak olyan személyrõl, aki nem volt je-
len. Tehát nem mindegy mit közvetít a felnõttek világa. 

E bevezetõ gondolatsor kiegészítéseként Janikovszky
Évát érdemes idézni: „És a tanító nénikkel is úgy vagyok,

mint az iskolával. Ha megdicsérnek engem, akkor szeretem
õket, ha rám szólnak, akkor nem. De azért a Klári nénit ta-
lán akkor is szeretem, ha rám szól. A Piri nénit meg akkor se
szeretném, ha egyszer megdicsérne. De még nem próbáltuk
ki.” – Tehát van, illetve lehet véleménye a tanítványnak,
a neveltnek, s az nem biztos, hogy az pozitív, de a kellõ
tisztelettel, tapintattal megfogalmazott észrevétel nem
okozhat sebet senkinek. Márpedig csak így lehet és kell
élni, s ezt kell továbbadni. Tehát a felnõtt világnak meg-
felelõ példával kell szolgálnia; szabatosan, differenciál-
tan, udvariasan kell megszólalni. 

Következõ két történetünkkel is a megszólalás, az íté-
letalkotás felelõsségét kívánjuk bemutatni. 

Ami megmagyarázhatatlan
Benjámin, akit mindenki Beninek szólít, kedves, ér-

telmes, jó képességû gyerek. Az elsõ osztályban könnyen
tett eleget a tanítói elvárásoknak. Tanító nénije igen ke-
mény kézzel fogta a tanítványait. A következõket han-
goztatta a szülõknek éppúgy, mint a kollégáinak: „Amit
az elsõ osztályban meg kell tanulni, az a biztos olvasás, írás és
számolás. A többi mind-mind játék! Márpedig az én tanítvá-
nyaim nem léphetnek úgy magasabb osztályba, hogy a maxi-
mumot ne nyújtsák!” És valóban, Ili néni keményen szer-
vezte a gyerekek életét. A szigorú szabályokat az elsõ nap-
tól gyakoroltatta a tanítványaival. Volt gyerek, aki visz-
szavágyott az óvodába, volt, aki elég hamar megfogal-
mazta, nem ilyennek képzelte az iskolát. Beni nem
kommentálta igazán az érzéseit, mindenben meg akart
felelni a tanítói elvárásoknak, görcsössége napról napra
növekedett. 

Gondoskodó, szeretõ, féltõ otthonból indult az iskolá-
ba naponta a fiúcska. Egy-egy figyelmeztetõ jelzést ta-
pasztaltak a szülõk. Októberben több éjszaka is felsírt ál-
mában Beni. Amikor az iskoláról próbálták beszéltetni a
gyereket, akkor inkább a feladatokról számolt be. Ilyen-
kor elmesélte, mit olvasnak, melyik betût írják, milyen
érdekesebb számolási feladattal találkozott. Néhány
mondatban felsorolta, hogy kik a barátai, ám a tanítóról
szinte semmit nem mondott. A fogadóórán kérdezték a
tanítót, mi a véleménye Benirõl. A válasz meglepõ volt: 

– Beni a tanító számára is kiismerhetetlen. A feladatokat
jól oldja meg. Különösen a matematikában biztos a teljesít-
ménye. Hibája, hogy ritkán jelentkezik, pedig elvárásom az
aktivitás.

– Ili néni, a kisfiam tart öntõl – vetette közbe az anyuka
–, egy idõben felsírt éjjelente, s nem szívesen mesél az iskoláról.

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Ítéletek, elõítéletek
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– Ez természetes dolog! Mindenkit megvisel az elsõ osz-
tály. Azt kell megszoknia minden tanítványomnak, hogy az
életben csak a teljesítmény számít, s ezt gyakoroltatom velük
mindennap. Ezért majd még hálásak lesznek önök is, és a gye-
rekek is. Engem még az sem zavar igazán, ha pillanatnyilag
nem szerepelek a népszerûségi listáján. 

A szülõk pontosan látták, hogy a család meleg, szere-
tetteljes nevelési elvei és a tanító rideg, feladatorientált
módszere között mély szakadék tátong. Minden délután
és este erõsítették Benit abban, hogy az iskola hasznos,
jó dolog, s lehet ott is felszabadultnak, vidámnak len-
ni. Néhány barátra is szert tett Beni novemberre. Ahogy
a szülõk kezdtek jobb viszonyt kialakítani egymás között,
úgy a gyerekek kapcsolatai is oldottabbá váltak. Beni né-
hány barátról is beszámolt; leginkább Milánt, Alexet és
Tomit kedvelte. 

A közelgõ születésnapra meg is hívta osztálytársait, s
egy kellemes délutánt töltöttek együtt. A dolog itt nem
is zárult le. A hétvégeken a családok együtt kirándultak
vagy múzeumba mentek. 

Beni édesapja egyéves ösztöndíjat nyert el, melyre csa-
ládját is elvihette. A tényt, hogy júliusban elmennek,
nem nagyon osztották meg a barátokkal. A formai köve-
telményeknek eleget tettek, az iskolának bejelentették,
hogy a család Hollandiába utazik. Kérték, hogy a tanulói
jogviszonyt tartsa fenn az iskola. Ili néni a bizonyítvány
átadásakor csak annyit mondott: „Nem is hittem, hogy te
ilyen jó eredményeket tudsz produkálni. Ebben a bizonyít-
ványban csak négyesek és ötösök vannak.” – Furcsa volt ez
a dicséretféle, nem volt a hangban sem büszkeség, sem
öröm, és hiányzott az elköszönés is. A tanító ugyanis tud-
ta, hogy Beni egy évre külföldre utazik. Egyszerû közlés
volt a teljesítményrõl. Beni nem is tudott a kijelentéssel
mit kezdeni. A szülõk annál inkább. Az apa csak annyit
súgott feleségének: „Legalább egy évig nem látjuk ezt a nõ-
személyt!”

A család kiutazott, az apa azonnal munkához látott, az
édesanya feladata a gyerekekrõl való gondoskodás volt.
Beninek egy kisebb testvére is volt. Hamar találtak
Beninek egy angol iskolát. Az elsõ hónapban a gyerek fü-
lelt, figyelt, s amikor megszólalt, akkor az idegen nyelvet
pontosan használta. Talán ez volt iskolai életének elsõ,
de maradandó sikere. A tanítója figyelmesen, türelme-
sen hallgatta, s elismerése jeléül kezet fogott a fiúval. A
holland idõszak zökkenõmentes volt. Az angol nyelvet
biztosan használta. Könnyen beszélt a társaival, a taná-
raival, szerette az iskolát. Jól érezte magát. 

Május végén tértek vissza. Jelentkeztek a korábbi isko-
lában, s megállapodtak az igazgatóval, hogy Beni a tanul-
mányait nem korábbi osztályával, a harmadikban folytat-
ja, hanem másodikos lesz. Az eltérõ iskolarendszer miatt
ez valóban a fiú érdekeit szolgálta. Egy idegen nyelvet ki-
válóan elsajátított, ám az alapozás megtört. Így került Edit
néni második osztályába Beni. Edit néni a korábbi tanító
ellentéte volt, szerette a tanítványait, egy-egy mosollyal,
simogatással adta tudtára Beninek az elfogadását. Min-
den szépen ment, örömmel járt iskolába a fiú. 

Egy napon komoran, rosszkedvûen érkezett haza a
gyerek. Nem mesélt az iskoláról semmit, ismét bezáró-
dott. A gyereket kemény fából faragták, nem akarta ku-
darcait még a legközelebbi családtagjaival sem megosz-
tani. Napokkal késõbb Beni egy elejtett megjegyzésébõl

értesültek a szülõk arról, hogy a gyerek lelkét az nyomja,
hogy egykori osztálytársai, barátai csúfolják. 

– És azt kiabálta Milán a folyosón, te bukott szamár, no,
milyen a második? – mindezt Beni sírással küzdve adta
szülei tudtára.

Nehéz percek következtek. A vigasztaláson túl csele-
kedni kellett. Azok, akik korábban a barátai voltak,
olyannal piszkálják, ami igazságtalan. Az este nehezen
telt el. Amikor minden elcsendesedett, akkor az édesapa
leült a számítógépéhez és levelet írt Milán apjának. Leír-
ta, miként alakult az életük az elmúlt évben, arról is be-
számolt, hogy Beni egy év alatt tökéletes nyelvismeretre
tett szert. „Talán ezért is bántó és méltatlan, hogy egykori
barátai csúfolják.” – állt a levél végén. 

A levél célba ért. A válaszlevél csupán az alábbiakból
állt: „Köszönöm a tájékoztatást. Intézkedem.”

A következõ vasárnap délelõtt Beniék lakásának ajta-
ján csengettek. Az ajtóban a három barát, Milán, Alex és
Tomi állt. 

– Azért jöttünk – kezdte a mondatot Milán –, hogy bo-
csánatot kérjünk! Nem akartunk megbántani, buták vol-
tunk. 

Beninek nem kellett több, azonnal elfelejtette a sértõ
megjegyzéseket, a csúfolódást. A harmónia visszatért, a
barátság már a régi. Újra együtt kirándulnak a gyerekek,
a családok. Beni jól érzi magát a második osztályban, ta-
nítóját, Edit nénit kedveli. 

Élete így kedvezõ fordulatot vett.

„Felelõs vagy a rózsádért”
Martinának nincs könnyû élete.
Az ötödik osztályos kislány édesanyjával él. Édesapja

már nyolc évvel ezelõtt elment, új családot alapított. A
második házasságából már két fia született, Vili és Laci a
féltestvérei a kislánynak. Negyedévente találkoznak,
egyik fél sem igényli a sûrûbb találkozás lehetõségét. Csu-
pán egy kerülettel laknak távolabb, de a kapcsolat hihe-
tetlenül laza. 

Martina anyja egy hivatalban adminisztrátorként dol-
gozik. Az anyagi gondokon úgy próbál segíteni, hogy a
fõmunka eltelte után még eljár egy idõs asszonyhoz, aki-
nek bevásárol, segít a lakás takarításában és beszélget ve-
le. Minden nap 11-12 órát dolgozik. Halálosan fáradtan
érkezik haza, s kislányára alig-alig jut ideje. Az esti be-
szélgetés számon kérõ jellegû. Könnyû, egyszerû, ismert
kérdések hangzanak el: „Kaptál valamilyen osztályzatot?
Elkészítetted a holnapi feladataidat? Nem kell valamit befi-
zetni? Ebédeltél, és mit raktak eléd?” Itt véget is ér az infor-
mációcsere. Egy alkalommal Martina azt mesélte a ba-
rátnõjének, édesanyja annyira nem figyel rá, hogy észre
sem vette, hogy egy héten át az ebédrõl szóló kérdésnél
mindannyiszor „rizses hús és uborka” volt a válasza. Egyéb-
ként nem is csoda, hogy e tájékozódó beszélgetésekre
egyik fél sem figyel, hiszen a bekapcsolt tévé elõtt folyik
a terefere. Martina legkésõbb 9 órakor lefekszik, édes-
anyja pedig még matat a lakásban. S fáradtságát, feszült-
ségét oldandó egy-egy pohár pálinkát vesz magához. Ez
kezdetben átmelegíti, megnyugtatja, késõbb kellemesen
elálmosítja. Lassan-lassan vált zugivóvá, nagyon vigyáz
arra, hogy környezete ne tudjon szenvedélyérõl. Mindig

11
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11 körül tér nyugovóra, s reggel 6-kor kimerülten ébred.
Elsõ útja a konyhába vezet, ahol nagy adag kávéval indít-
ja a napot. Mikorra Martina ébred, már összeszedi ma-
gát, így a gyerek ilyenkor édesanyját frissnek, pihentnek
és kedvesnek látja. 

November elsõ szombati napja másként indult. Mar-
tina 7 óra körül ébredt elõször, még nyújtózott az ágyban,
majd felkelt. Legnagyobb csodálatára édesanyja még az
ágyában feküdt. A kislány óvatosan lépett hozzá, azt lát-
ta, hogy az anyja rendkívül sápadt. Simítására, szavaira
nem reagált. Martina rettenetesen megijedt. Erõvel ráz-
ta az anyját, ám valami távoli, érthetetlen hang tört fel a
torkából. A gyerek tehetetlenül állt a kanapé elõtt, már-
már sírásba kezdett, ám ezt nem tehette. Azon törte a fe-
jét, hogyan tudna segíteni. Nem telt el csupán néhány
másodperc, s meghozta a döntését. Segítséget kér Margó
nénitõl, a szomszédtól. Úgy pizsamásan kiment és be-
csöngetett az ismerõshöz. A hölgy ajtót nyitott, s azonnal
a gyerek segítségére sietett. Mentõt hívott, gyorsan ér-
keztek, s a kórház intenzív osztályára szállítottak a bete-
get. A mentõorvos távoztában annyit mondott, hogy
minden valószínûség szerint agyvérzése van a betegnek. 

Szombat volt, Margó néni segített a tizenegy éves kis-
lánynak. Dicsérte lélekjelenlétét, jó szavakkal biztatta.
Délelõtt 11-kor bementek a kórházba. Martina számára
riasztó volt a látvány, édesanyja arcán légzést segítõ
maszk volt, karjából csövek lógtak ki, az ágy mellett sok-
sok mûszer küldött jeleket az orvosoknak. Nem kellettek
szavak ahhoz, hogy a gyerek felfogja, édesanyja válságos
állapotban van. Perceket lehettek a kezelõszobában, s is-
mét mentek haza. 

Mit kell, mit lehet tenni ilyen helyzetben? Van-e, le-
het-e jó megoldás? Az biztos, hogy Martina nem marad-
hat felügyelet nélkül. Ezért hazatérve megkeresték az
édesapa telefonszámát, s tárcsázták. Martina kezdett be-
szélni, de néhány mondat után Margó néni vette át a te-
lefont. Mindent elmondott. 

– Nézze Tibor, most magán a sor! A kislánya nem marad-
hat felügyelet nélkül. Az természetes, hogy szomszédként, ba-

rátként segítettem, de a felelõsség mostantól a magáé. Kérem,
mielõbb jöjjön ide! 

Itt hosszabb szünet következett. Martina nem hallot-
ta, mit válaszol az apja. Nem volt abban biztos, hogy fel-
hõtlen örömmel fogadta ezt a hírt az édesapja. Végül is
ritkán találkoztak, más életet élnek, s õ kéretlenül érke-
zik hozzájuk. 

– Egy szó, mint száz, induljon el, várjuk Martinával. Visz-
lát! – zárta le a telefonálást Margó néni. 

Martina a szomszéd családnál töltötte azt a két órát,
amíg az apja nem érkezett meg. Margó néni gondoskodá-
sa, ha percekre is, de oldotta feszültségét. A gyerek nem
tudott másra gondolni, mint anyjára. Reménykedett a
felépülésében, ám azt is tudta, hogy az hetek, hónapok
kérdése. És tartott az apjával való találkozástól is. Egyál-
talán nem álltak közel egymáshoz, s fogalma sem volt ar-
ról, hol és miként fog az élete tovább folytatódni. 

Az apa befutott. Nyugalmat, magabiztosságot sugár-
zott. 

– Azt kérem, még egy órát vigyázzanak a lányomra, mert
bemegyek a kórházba, tájékozódni akarok a feleségem álla-
potáról, a kilátásokról. Utána visszajövök. 

Margó néni helyesnek ítélte az apai döntést, s vállalta
a további felügyeletet is. 

Még azon az emlékezetes szombati napon átköltöztet-
te az apa Martinát jelenlegi családjához. Kicsit összehú-
zódtak, de megoldották a kislány lakhatását. 

Martina életét nem nehezítette az iskolaváltás, az új
otthona 5 buszmegállóval odébb volt, ennyit pedig más
gyerek is közlekedik. Hetek kellettek ahhoz, hogy megis-
merje, elfogadja az új családja szokásait, de ez a probléma
is megoldódott, így biztos, nyugodt környezetben éli min-
dennapjait. Édesanyját hosszú kórházi kezelés után egy
rehabilitációs osztályon jelenleg is kezelik. Igen lassan
gyógyul. Martina az édesapjával rendszeresen látogatja.
Mindannyian bizakodók. 

Martina megváltozott, érettebb társainál. Õ tudja,
mert megtapasztalta, hogy milyen törékeny az emberi
élet.

! ! !

JJooggsseeggééllyysszzoollggáállaatt  ttaannííttóókknnaakk
A szerkesztõség nem titkolt szándéka, hogy még közelebb kerüljön olvasóihoz. Úgy gondoltuk, kap-
csolatunk tovább erõsödhet, ha jogi tanácsadói szolgáltatásunkat is útjára indítjuk. Arra vállalkozunk
tehát, hogy munkájukat érintõ jogi vonatkozású kérdéseikre – rövid idõn belül – megadjuk a választ.
Személyes, egyéni jellegû kérdések esetén természetesen biztosítjuk az anonimitást, tehát a kérdezõ az
e-mail-címére kapja meg a választ. Ugyanakkor a sokakat érintõ, általánosítható tanulságokat és meg-
oldási javaslatokat a Tanító hasábjain is közzé tesszük.
Kérdéseiket várom a következõ e-mail-címre: ttaanniittoo..jjooggsseeggeellyy@@sspprriinnttkkiiaaddoo..hhuu

Csillag Ferenc
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A címben jelzett szûkebb témámhoz közelítve ellent-
mondásosnak ítélhetjük a nevelési-oktatási helyzetün-
ket. Gyakran esik szó a magyar közoktatás átalakításáról,
korszerûsítésérõl, ugyanakkor egyre több problémás
gyermekrõl is szólnak a tájékoztatások. Európai uniós
forrásokból egy évtizede milliárdokat fordítunk közpon-
tilag irányított fejlesztési programokra, mégis a beillesz-
kedési-, tanulási-, és magatartási nehézségekkel küzdõ
tanulók arányának, az évfolyamismétlõk számának  nö-
vekedésérõl hallunk. Mindezekkel a pedagógusok és a
szülõk többsége tisztában van, de az már nem biztos, hogy
tisztán látja saját szerepét és lehetõségeit a folyamatok
pozitív irányba fordításában. 

Ebben az írásomban a pedagógusok és a szülõk együtt-
mûködésének tudatosabb és erõteljesebb fejlesztésérõl
foglalom össze több éves kutatási eredményeim és ta-
pasztalataim egy részét, melyekrõl könyvet¹, kandidátu-
si értekezést², majd újabb összegzést³ tettem közzé. 

Sok mindent elárul az utóbbi évtizedek oktatási folya-
matairól, hogy az annak idején megfogalmazott gondola-
tok nagy része napjaink iskoláiban és szülõi társadalmá-
ban sem vesztettek aktualitásukból. 

Fejlesztési terv kidolgozása
A pedagógusok és a szülõk együttmûködésének az is-

kolai nevelõtestületi-, és szülõi munkaközösségi fejlesz-
tése egy hatékonyabb nevelési rendszer elkészítésével
kezdõdhet. Ilyen nevelési rendszert tartalmaz egy jó, kö-
zös gondolkodás eredményeként született Iskolai Peda-
gógiai Program.4 A pedagógus-szülõi együttmûködési fej-
lesztési tervek kidolgozásakor, az együttmûködés tartal-
mi-, formai-, és módszertani kérdéseire külön-külön ér-
demes nagy figyelmet fordítani. 

Az együttmûködés tartalma
Vizsgálataim eredményeinek összehasonlítása útján

annak idején megállapítottam, hogy a megkérdezettek
véleményeiben az együttmûködés tartalmi kérdései sze-
repeltek kisebb arányban. Sajnos ez mit sem változott
azóta, ahogyan az egy 2013-ban a szülõk és pedagógusok
kommunikációját vizsgáló felmérésbõl kiderült. A fel-
mérés eredményeit bemutató tanulmány megállapításai
szerint: „“Általános tapasztalat, hogy pedagógus-szülõ kom-

munikáció elsõsorban az információközlésre vagy progra-
mokkal kapcsolatos tájékoztatásra korlátozódik, a valódi
konfliktusok kezelésére nem alakultak ki a megfelelõ kommu-
nikációs csatornák és megoldások.”” 5 Ezt alapvetõ problé-
mának tartom! A szülõk nevelési kultúrájának emelése;
a tanulásirányítás; a szabadidõ irányítása; az egészséges
életmódra nevelés; a családi életre nevelés; a hátrányos
helyzetû tanulók segítése; a tehetséggondozás; a társa-
dalmi munkák; a viselkedés- és a magatartásformálás té-
mái elenyészõ arányban szerepeltek a pedagógusok és a
szülõk által megfogalmazottak között. 

Kutatásaim során már évtizedekkel ezelõtt is feltár-
tam, hogy több általános iskolai igazgató a szülõktõl csak
a társadalmi munkákban való részvételt igényli. Az is
vizsgálati tény volt, hogy az együttmûködés tartalmi
rendszerébõl a pedagógusok többsége szubjektív váloga-
tással emelt ki és valósított meg egy-egy nevelési-oktatá-
si feladatot. 

Az együttmûködés tartalmának fejlesztésekor az or-
szágos (a napjainkban érvényben lévõ) minisztériumi és
önkormányzati utasítások pontos ismerete alapján lehet
a tennivalókat és a cselekvési irányokat megjelölni. Ezek
alapján lehet kidolgozni a részletesebb helyi programo-
kat, a tennivalókat. Érdemes alaposabban figyelni, hogy
a pedagógusok és a szülõk együttmûködésében érdekelt
állami és civil stb. szervezetek mivel tudnak, tudnának
hozzájárulni a tanulók nevelési-oktatási, személyiségfej-
lesztési eredményeinek biztosításához. Nyilván, nem-
csak anyagi, hanem tartalmi segítésre is gondolhatunk.

Az együttmûködés fejlesztési terveinek kidolgozása-
kor el kellene kerülni azt az évtizedek óta fennálló prob-
lémát, hogy a pedagógusok a szülõkkel való együttmûkö-
dést leszûkítetten, leginkább csak a szülõk tájékozta-
tása céljából értelmezzék. Az is egyértelmûen szüksé-
ges, hogy a családok napjainkban erõteljesen változó,
több esetben már megváltozott szocializációs funkcióját
a nevelésben, a tanulók fejlesztésében betöltött szerepét
a pedagógusok még alaposabban ismerjék. A saját csalá-
di tapasztalataik ebben rendkívül sokat jelentenek. Eb-
bõl az igénybõl az is következik, hogy a gyermekek, ké-
sõbb a fiatalok nevelésében (az egyes tényezõk, fõként a
pedagógusok felelõsségének hangoztatása mellett) haté-
kony munkamegosztást szükséges kialakítani. 

Az egész napos iskolázás nehezen történõ általánosab-
bá válása a 2012. évtõl különösen igényli, hogy ebben a
munkamegosztásban az egészséges életmód, a kultúrem-

Dr. Füle Sándor

Az általános- és a középiskolai pedagógusok, a tanulók, a szülõk százezreinek mindenna-
pi és 12 évig tartó nehéz munkája a legszorosabban összefügg Magyarország jelenének és
jövõjének alakulásával is. Magyarország jövõjének jobbra fordulását a pedagógusok és a
szülõk közösen – ha megtalálják a megfelelõ formákat hozzá – jelentõsen befolyásolhatják. 

A pedagógusok és a szülõk
együttmûködésének fejlesztése
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bert nevelõ oly fontos szabadidõ biztosítására a szülõkre
(akik erre mûveltségüknél fogva képesek) is jobban szá-
mítsunk. Nem szerencsés, ha rájuk csak a pedagógiai
munka szükséges, rossz velejárójaként tekintünk, s en-
nek eredményeként pl. ritkán hívjuk meg az iskolai nyílt
napokra, a tanítási- és az osztályfõnöki órákra, inkább ke-
rülve, mint ösztönözve a találkozást. Sajnos a Pedagógus
2010 idõmérleg-vizsgálat eredményeibõl a szülõkkel va-
ló kapcsolat hárításának tendenciája olvasható ki6 an-
nak ellenére, hogy mindannyian jól tudjuk; a „jó iskolák-
ban”, a kiváló pedagógusok esetében mindez már régen
nem így történik. Az is lényeges, hogy a családhoz fûzõdõ
intézményi (iskolai) viszonyt (mivel ez a magyar pedagó-
gia egyik érzékeny pontja) igazi demokratikus alapokon
szükséges fejleszteni. Külföldi tanulmányútjaimon azt is
tapasztaltam, hogy egyes tanítási órákon, bizonyos ideig
kiváló szakember szülõk pedagógusokat helyettesítenek
vagy egy-egy témakör feldolgozásához még tanítási órá-
kat is tartanak. Természetesen az ilyen szülõi munkához
nagyobb pedagógiai kultúrára is szükség van. A fejleszté-
si tervbõl ez az oktatásmódszertani megoldás sem marad-
hatna ki. A kiváló magyar megoldásokat összegyûjtve ter-
jeszteni kellene hazánk minden általános iskolájában. 

Az együttmûködés formái
Az együttmûködési formákkal kapcsolatos különbözõ

vizsgálatok alapján, kutatásaim során az alábbiakat álla-
píthattam meg.7 A pedagógusok és a szülõk, a felsorolás
sorrendjében, a fogadóórákat; a családlátogatásokat; a
szülõi értekezleteket; a nyílt napokat; a szülõi munkakö-
zösségi tevékenységet; a rétegcsoport- megbeszéléseket;
a nem tervezett (ad hoc) találkozásokat; az ellenõrzõ
könyv és az üzenõfüzet elõnyeit, de meglévõ hátrányait is
említették. Több interjúalany az iskolatanácsi tevékeny-
ség és a Szülõk Akadémiájának jelentõségét is említette.
Véleményükhöz több szubjektív megjegyzést fûztek. A
problémákat határozottabban emelték ki. A megkérde-
zettek egyértelmûen megállapították, hogy az együttmû-
ködésben a formák mellett a tartalom a leglényegesebb. 

Többéves vizsgálataim során azt is feltártam, hogy a
pedagógusok és a szülõk a korábbi évtizedekben – a fen-
tebb említett frissebb vizsgálatok bizonyítják, hogy ez ma
is így van – sokféleképpen értelmezték a fentebb felsorolt
együttmûködési formák funkcióit, feladatait. A vélemé-
nyeik jelentõs különbségeket mutatnak. Ebbõl magam
arra is következtetek, hogy a pedagógusképzésben és a
pedagógus- továbbképzésben ez a téma nem megfele-
lõ arányban és színvonalon szerepel, a szülõkkel való
kooperációra intézményesen a mai napig nem készítjük
fel a pedagógusokat. Az is kiderült, hogy az iskolákban a
nyílt tanítási órák – és napok, a rétegcsoport -
megbeszélések jóval ritkábban, de valamilyen módon
mégis alkalmazásra kerülnek. Tényként állapíthatjuk
meg, hogy a vizsgált pedagógusi és szülõi csoportokban a
többség nincs tisztában a legfontosabbal, az együttmûkö-
dési formáknak a tartalommal és a módszerekkel való
összefüggéseivel. Igaz, ez elméleti és gyakorlati szem-
pontból is nehéz kérdés. 

Az is tény, hogy a pedagógusok és a szülõk elfoglaltsá-
ga, döntõ többségének romló, komoly anyagi gondjai és

ezek miatt a nem kellõ motiváltságuk is jelentõs mérték-
ben befolyásolja az együttmûködésük helyzetét. Ebbõl a
rossz helyzetbõl az is következik, hogy az iskolákban
kialakítandó együttmûködési rendszerben még inkább
figyelembe kellene venni a gyermekek, a tanulók neve-
lésében és oktatásában jelentkezõ eredményeket, hiá-
nyosságokat, problémákat és a megoldások irányába
mutató közös tennivalókat. A mindennapi élet nehe-
zebbé válása, az adott körülmények gyakori romlása nem
vezethetne az együttmûködés hatékonyságának csökke-
néséhez. Nem fordulhatna elõ például, hogy a család-
látogatások lassan teljességgel elmaradnak, mondván,
nincs szükség rájuk. Ezt a véleményt a leghatározottab-
ban elutasítom, hiszen saját pedagógusi tapasztalataim
alapján is a családlátogatásokat tartottam a leghaszno-
sabbnak a szülõkkel való kapcsolatteremtésben. Tisztá-
ban kell lennünk vele, hogy korunk modern informati-
kai eszközei minden ellenkezõ híreszteléssel szemben
csak igen kis részben tudják pótolni az ilyen látogatáso-
kat. Éppen csak az információközlés eszközeiként volná-
nak használhatók, melyre a mai napig a szülõi értekezle-
tek nagy részét fecséreljük el. 

Az együttmûködés módszerei
A kapott tények alapján a kandidátusi értekezésem-

ben azt is megállapíthattam, hogy a ma még jellemzõen
rendszertelen szülõ és pedagógus együttmûködés során
hazánkban a pedagógusok és a szülõk között még nem
alakultak ki a megfelelõ, az eredményre vezetõ módszer-
beli megoldások.8 A vizsgálataim alapján a legnagyobb
hiányosságnak tartom, hogy a pedagógusok nem, vagy
ritkán igénylik az eredményes családi nevelési tapaszta-
latokkal rendelkezõ szülõktõl, hogy idõnként, pl. a szülõi
értekezleteken, vagy a Szülõk Akadémiáján számolja-
nak be az ott résztvevõk elõtt. A saját gyakorlatomban
ezt több esetben sikeresen megtettem, ezt az eljárást több
pedagógus részérõl is tapasztaltam. 

A szülõk nagyobb része igényli a gyermekeik iskolai
nevelésérõl és oktatásáról a pedagógusokkal való beszél-
getéseket. Ilyenkor a megkérdezett szülõk elmondják
családi nevelési tapasztalataikat is, ezzel fontos informá-
ciókat szolgáltatva a pedagógus számára. Nem véletlen,
hogy a jó pedagógusok igénylik is az ilyen típusú beszél-
getéseket, mert õk képesek kamatoztatni az új informá-
ciókat munkájukban. Több pedagógus, több tanító na-
gyon helyesen az iskolai nevelési és oktatási módszerek-
rõl is rendszeresen tájékoztatja a szülõket.9 Ugyanakkor
sajnálatosnak tartom azt, amit a vizsgálataim alapján
megállapíthattam, hogy a pedagógusok ritkán vagy egy-
általán nem tájékoztatják a szülõket a gazdag tartalmú
családi nevelési módszerekrõl. Pedig ebben a témában
jelentõs magyar szakirodalom áll rendelkezésre.10 Több
országban tett tanulmányutam során azt tapasztaltam,
hogy a szülõk pedagógiai kultúrájának fejlesztése ér-
dekében a családi nevelési módszerekkel való megis-
mertetésüket segítik az iskolák. Szerencsére ezt több
magyar iskolában is tapasztaltam, ugyanakkor vélemé-
nyem szerint egyetlen egy iskola sem lehetne, ahol a szü-
lõk ilyen típusú tájékoztatását a pedagógusok ne tarta-
nák fontos feladatuknak. 
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Témánkat érintõen a legfontosabbnak a szülõ-peda-
gógus együttmûködés módszereinek a kérdését tartom
a tartalmi kérdések mellett. Errõl egy alaposabb összeg-
zésemet már publikáltam11. Ebbõl az írásomból az alábbi
gondolatokat talán ezúttal sem felesleges felidézni. 

Több magyar és külföldi kutató szerint a szülõknek
szóló elõadásokkal nem lehet lényegesen befolyásolni a
szülõi magatartást. Vizsgálataim alapján és saját tapasz-
talataim szerint nekem errõl jobb a véleményem. 

Egyértelmûen alapvetõ hibának tartom, ha a peda-
gógusok „csak utasítgatják” a szülõket. Ezt kell tenni-
ük, azt kell tenniük. Az is súlyos módszertani hiba, ha a
pedagógusok egy része a szülõktõl olyan nevelési, sõt ok-
tatási megoldásokat vár el (akár azt is, hogy otthon tanít-
sák a gyermeküket), amelyek megoldására a szülõk el-
méleti képzetlenségük és gyakorlati tapasztalataik alap-
ján nem képesek. 

Alapvetõ fontosságúnak tartom azt, hogy az együtt-
mûködési módszerek esetében az egyenrangú viszony
megteremtésére kell törekedni. Feltétlenül el kellene
érni, hogy a szülõk alapállása a bizalom legyen, úgy érez-
zék, hogy érdemes a pedagógusokkal együttmûködni. Ez
fordítva is így lenne helyes. Mert nemhogy érdemes a
szülõkkel együttmûködni, de hatékony iskolai gya-
korlat ma már el sem képzelhetõ e nélkül. 

Az sem vitatható, hogy a szülõk illetékességét a sa-
ját gyermeke neveléséhez minden pedagógusnak el
kell ismernie.

Növelni szükséges a szülõk önbizalmát gyermeke ne-
velése terén. Több pedagógus részérõl tapasztaltam, hogy
a dicséretet gyakran meg is teszik. Mindez és még számos
más a szóbeli közlések, az egymás közötti beszéd útján
biztosítható a legjobban. Az eddig leírtak is jelezhetik
(de könyveimben számos más kérdés is mutatja), hogy az
együttmûködési módszerek, az „odavezetõ utak” (a Meta
hodos) megtalálása, eredményes alkalmazása a legna-
gyobb feladat és a legnehezebb. Érdemes ebben a témá-
ban a pedagógusok kisebb közösségeiben gyakori ta-
pasztalatcseréket folytatni.

Az egyik legsúlyosabb együttmûködési hibának tar-
tom, ha a pedagógusok egyes szülõket lebecsülnek. Az
ilyen lebecsülést még abban az esetben sem lenne szabad
éreztetni, ha annak valóságos okai lennének. Az együtt-
mûködés során a pedagógusoknak olyan légkört kell te-
remteni, hogy a kölcsönös tájékoztatás õszintén történ-
jen. Az emberek közötti párbeszéd módszereivel számos
pszichológiai tárgyú könyv, tanulmány és cikk is foglal-
kozik.12 Magam Dr. Kelemen László könyveibõl tanul-
tam igen sokat. Az pedig egyértelmûen tudott a felsõfo-
kon képzett szakemberek elõtt, hogy a tanult elméleti is-
mereteket alkalmazni kell, az alkalmazási képességeket
pedig rendszeresen fejleszteni szükséges. 

Vizsgálataim és tapasztalataim alapján tudom, hogy a
szülõk és a pedagógusok közötti együttmûködésben a
fentiekben kiemelteknél még súlyosabb problémák, hiá-
nyosságok is vannak. Nagy problémát jelent a gyermekét
durván nevelõ és az õt verõ szülõ esete. Ugyanilyen sú-
lyos hiba a szülõk és a pedagógusok közötti sokszor seho-
va nem vezetõ viták elszaporodása. A  pedagógusokkal
szemben ellenséges szülõkkel való együttmûködés szinte
lehetetlen. A pedagógusok, a szülõk és sajnálatosan a
gyermekek is a médiában naponta látnak, hallanak pél-

dát a gyûlölködõ légkör teremtésére. Ezt a rossz mintát
mihamarabb számûzni kellene a közéletünkbõl, ha való-
ban bizalmi légkört szeretnénk teremteni az iskola és a
családok között is. 

Néhány kiemelt tennivaló
A kandidátusi értekezésemben és az annak alapján

készült említett könyveimben kiemeltem a pedagógus-
képzésben, a pedagógus- továbbképzésben történõ és a
szülõk számára e témához tartozó, az iskolában biztosí-
tott pedagógiai és pszichológiai tárgyú felkészítés fontos-
ságát, a pedagógiai kultúrájuk fejlesztését. 

A pedagógiai gyakorlat e téren való fejlesztése – fejlõ-
dése – érdekében iskolánként elõször a szülõk és a peda-
gógusok között idõszakonkénti közvélemény-kutatá-
sokra lenne szükség. Fontos lenne tudni, hogy a szülõk
és a pedagógusok hogyan ítélik meg az együttmûködésük
helyzetét és milyen tartalmi, formai és módszerbeli meg-
oldásokat javasolnak a még eredményesebb együttmû-
ködés érdekében. 

Az iskolai pedagógiai programokban, amelyeknek leg-
fõbb célja a fejlesztés, szükséges lenne az e témával fog-
lalkozó Útmutató kidolgozása (és annak mellékletében
való közlése). 

Végezetül megemlítem, hogy az illetékeseknek tan-
évenként értékelni kellene a pedagógusok és a szülõk
együttmûködésének eredményeit, hiányosságait, prob-
lémáit. E fontos témáról gyakrabban beszélni is kellene.
Mégis a legfontosabb a fejlesztés biztosítása, amelyet vár-
hatóan majd az észrevehetõ fejlõdés követ. A fejlõdés
pedig az eredményesebb pedagógus és szülõ együttmû-
ködést biztosítja. 
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1. Rákészülni, vigyázz, rajt!
Olykor annyira rákészülünk valamire, hogy már nem

is marad idõnk megtenni mindazt, amit képzeletben
olyan pompásan kiszíneztünk. Ez az alaphelyzet köszön
vissza a Füstbe ment terv soraiban is. A hazafelé igyekvõ
fiú kigondol elõre mindent, egymást kergetik fejében az
ötletek, mégsem váltja valóra egyiket sem, amikor való-
ban viszontlátja anyját.

Keressünk néhány hasonló történetet a mindenna-
pokból! És fõként szegõdjünk a diákok mellé bátorító kí-
sérõnek ebben a keresésben… Biztassuk õket, hogy egy
adott helyzetre minél több indokot, „számtalan szebbnél
szebb gondolatot” eszeljenek ki.

Két fõbb oka lehet, ha nagyon rákészülünk, hogy min-
dent, de mindent elmondjunk valakinek, aztán mégis
némák maradunk. Nyilván több ok is elképzelhetõ per-
sze, de a két legismerõsebb azért mégis a szeretet és a fé-
lelem. Vagy inkább ezek keveréke: kis szeretet, sok féle-
lem vagy kis félelem, sok szeretet. Bármilyen vegyület le-
hetséges.

1. A szüleit például többnyire szereti a diák, de olykor
tart a reakcióiktól. Mi lesz, ha hazaviszek egy intõt, egy
rossz jegyet, egy beírást, egy kutyakölyköt, egy csekket,
mert megbüntettek a buszon vagy egy befõttesüvegnyi
piócát? Ilyenkor fogy az ismerõs út, szaporodnak az éssze-
rû magyarázatok:

A szülõknek csak jobb, ha egy kicsit eleven a gyere-
kük, mintha csak ücsörög a sarokban depressziósan, hát
nem? 

Az ember, ugye, nem lehet minden tantárgyból kitû-
nõ, az ilyesmi nagyon ritka, ezt az anyagot különben sem
lehetett megtanulni, az egész osztály, na jó, majdnem az
egész osztály egyest kapott, különben sem számít bele az
érettségibe, meg aztán ki is javítom sec-pec, szóra sem ér-
demes, itt írd alá, és kész…

A kutya az ember leghûségesebb barátja, nem tudom,
tudtátok-e, a második világháborúban csomó kutyát be-
vetettek, némelyik még kitüntetést is kapott, meg kato-
nai rangot a seregben. A kutya vakot vezet és kábítószert

keres, igaz, nem vagyunk vakok szerencsére, és kábszer-
hez sem nyúltam. Egy kutya, mint az köztudomású, meg-
védi a házat, pusztán jelenlétével jelentõs százalékban
csökkenti a betörés esélyét, még akkor is, ha egy ilyen tör-
peszuper tacskókeverék nem látszik rémesen ijesztõnek.

A pióca a közhiedelemmel ellentétben cseppet sem
gusztustalan, nagyon sokáig kimondottan orvosi célokra
használták. A tudományos kíváncsiság pedig egyenesen
elvárás egy ilyen suliban, mint a miénk, és hogy megfi-
gyelhessük, biztonságos körülmények közt kell tárolni a
tesztalany állatokat.

2. Az átlagosan normális diák nem valami lángoló
szenvedéllyel szereti tanárait, ám egy kis elismerés, tisz-
telet, plusz némi félsz többnyire szorul belé. 

Egy tanár meggyõzésére is nagyon lehet gyártani a ma-
gyarázatokat, akár puskázásról, akár rendbontásról, akár
bunyózásról, akár hiányzásról van szó. Keressünk minél
több érvet a gyerekekkel!

Tetszik tudni, igazából nem puskáztam, csak meg-
nyugtat, ha a rövid összefoglalások ott vannak a kezem
ügyében, próbáltam szinte a bõrömbe égetni az anyagot,
azért írtam rá a tenyeremre egy pár adatot, de esküszöm,
rá se néztem, hiszen minden itt van a fejemben, sõt, a kis-
ujjamban!

A verekedés elõtörténete teljességgel kideríthetetlen,
a Kevin véletlenül, de tényleg tök véletlenül meglökte a
Bencét, aki nekiesett a Norbinak, aki azt hitte, vele szó-
rakoznak, de én jóban vagyok a Norbival, csak utálom a
Kevint, a Bence pedig azt hiszi, õt utálom, úgyhogy a
Bencét akartam megvédeni, azért segítettem a Norbi-
nak, és véletlenül megvertük a Kevint is, de persze õ te-
hetett az egészrõl, úgyhogy nem baj, és különben is a múlt
héten felrúgott, és megette a Norbi csokiját, úgyhogy
tartoztunk ennyivel, és nem is verés volt az, inkább simo-
gatás, ha tényleg megvertük volna, nem ússza meg egy
apró bordatöréssel, nem is törés az, csak repedés, alig fáj,
amikor levegõt vesz.

Ami a hiányzást illeti, elképesztõen hihetetlen, nem is
hinném el, ha nem velem történt volna, hogy épp pont
akkor lettem halálos beteg, amikor a nagydogát írtuk, és
én azt hittem, nem aznap írunk, ráadásul orvoshoz sem

Lackfi János A nagy rákészülés!
(Rendhagyó ötletek Petõfi Sándor
Füstbe ment terv címû versének
órai feldolgozásához)

Raffay Zsófia fotója
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mehettem el, mert meghalt a nagymamám, és gyorsan
még aznap el kellett temetnünk, és annyira igyekeztünk
volna a temetés után még beérni, csak sajnos nagyon
messze volt, vidéken, de még így sem késtünk volna, csak
végzetesen lerobbant a kocsi, és alig találtunk szerelõt
ott a világ végén, a javítás meg órák hosszat eltartott.

3. Nem beszélve a szerelemrõl, amelynek örömmámo-
rába a szorongás, a leégéstõl való félelem vegyül. Ha fü-
lig bele vagyunk esve valakibe, ezernyi szebbnél szebb
módon ábrándozzuk végig, hogy adnánk az illetõ tudtára
túláradó érzelmeinket.

Például, hogy nincs is nála szebb lány, vagy fiú, sem
jobb fej, sem humorosabb vagy komolyabb, sem kedve-
sebb, sem izmosabb, sem sem. És hogy a haja meg a ruhá-
ja meg minden olyan jól áll neki, hogy az már szinte fáj,
ami meg esetleg mégsem állna annyira jól, abban szíve-
sen adunk tanácsot, segítünk cipõt, ruhát, fülbevalót,
bármit venni, hogy még szebb és aranyosabb és legesleg
mindenebb legyen.

Megosztanánk vele, hogy szeretjük, amikor mosolyog
és amikor szomorú, ilyenkor legszívesebben teljes erõbõl
megvigasztalgatnánk. Elárulnánk neki, hogy hasonlít a
kedvenc színészünkre vagy színésznõnkre, esetleg éne-
kesünkre vagy futballsztárunkra. Csak persze sokkal he-
lyesebb nála, ez magától értetõdik. Beyoncé és Cristiano
Ronaldo együtt nincsenek annyira dögösek, mint éppen
õ. És csinos, amikor elvörösödik, amikor ásít, amikor az
orrát túrja, amikor vakarózik, amikor nyafog, amikor a
padra dõlve alszik, amikor tornaórán izzadtan erõlködik,
amikor idétlen verset szaval az ünnepségen. Csinos té-
len, csinos nyáron, esõben, sárban, nagykabátban, für-
dõruhában.

Aztán amikor a sok töprengés, a tökéletesre kicsiszolt
mondatok megfogalmazása után végre ott állunk a ta-
nár, a szülõ, a kedves elõtt, akit rettegve szeretünk vagy
aki szeretettel vegyes rettegéssel tölt el, gyakran a szá-
junkra fagynak a szavak. De miért is? Próbáljunk felidéz-
tetni a diákokkal egy-egy ilyen pillanatot.

Mert olyan természetesen, gyanútlanul kérdezi a má-
sik, mi újság, nem akarjuk megzavarni ezt a jó viszonyt
valami félelmetes és bizonytalan jövõ kedvéért.

Mert látjuk magunkat kívülrõl, milyen bénák és eset-
lenek vagyunk, hátha a másik úgy megharagszik ránk,
hogy valami végzetes és jóvátehetetlen döntést hoz. 

Mert a félelemtõl elszorul a torkunk, remeg a kezünk,
úgy érezzük, egy szó se jönne ki a szájunkon.

Mert épp ellenkezõleg, hirtelen eszünkbe jut, hogy
mennyi jót köszönhetünk a másiknak, és most nincs ked-
vünk megbántani vagy éppen leégni elõtte.

2. Átfogalmazás
Próbáljuk most a fentiek szellemében saját megélt

helyzetekre átfogalmazni Petõfi sorait. Menni fog köny-
nyedén, a forma ugyanis adja magát.

Egész úton hazafelé azon gondolkodám,
Miként fogom elmondani, egyes lett a dogám!

Egész úton hazafelé azon gondolkodom,
Miként fogom elmondani, elveszett a telóm!

Egész úton hazafelé azon elmélkedem,
Miként fogom elmondani, hogy eltört a kezem!

Egész úton hazafelé azon gondolkodám,
Miként fogom elmondani, hogy van egy kiskutyám!

Egész úton hazafelé azon gondolkodám,
Miként fogom elmondani, nagyot bunyóztam ám!

A tanári felé menet azon töprenkedém,
Miként fogom elmondani, miért puskáztam én!

A tanári felé menet azon gondolkodám,
Miként fogom elmondani, hogy nem az én hibám!

A tanári felé menet azon töprenkedém,
Miként mondom el, hogy más kezdte, és nem én!

Egész úton odafelé azon töprenkedem,
Miként fogom elmondani, jaj, de tetszik nekem!

Egész úton odafelé azon töprenkedem,
Miként fogom elmondani, hogy van már kedvesem!

Egész úton odafelé azon töprenkedem,
Miként fogom megkérni, hogy mától járjon velem!

Ezek a változatok tippadásnak nem rosszak, de min-
denképp az a kívánatos, hogy röpdösni kezdjenek a ja-
vaslatok, amelyeket egy kis barkácsolással beleszerkeszt-
hetünk a versbe. A rímek miatt ne aggódjunk, az se baj,
ha ragrímeket találunk csak a nagy sietségben (töprenke-
dem-úgy szeretem), a lényeg a rendületlen lendület…

3. Pont fordítva
Petõfi verse egy-két régiesen ragozott ige kivételével

ma is kristálytisztán érthetõ. Kivételt képez két sor, me-
lyeket felfogni cseppet se könnyû. 

Midõn mely bölcsõm ringatá,
A kart terjeszti ki.

Nem ördöngösség persze kibogozni ezt a kacifántos
mondatszerkesztést:

Midõn azt a kart terjeszti (tárja) ki, mellyel bölcsõmet rin-
gatta.

Midõn azt a kart, mely bölcsõmet ringatta, kiterjeszti (ki-
tárja).

Midõn bölcsõmet ringató karját terjeszti ki.
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Nem lett volna nagy ügy átírni világosabbra, Petõfi
mégsem tette meg. 

Mégpedig azért nem, mert egyrészt szerette volna ér-
zékeltetni, hogy bármilyen egyszerû is egy hazautazás, az
édesanyánkhoz fûzõdõ viszony roppant bonyolult dolog.
Sok hála, neheztelések, duzzogások gubanca van ben-
nünk ezzel kapcsolatosan.

Másrészt így az idõrend sem sérül, hiszen a két szerep-
lõ életében elõbb volt a bölcsõringatás, és csak azután az
ölelésre tárt karok mozdulata.

Harmadrészt Petõfi kikacsint a versbõl, és egy kicsit ki
is csúfolja talán kortársait, azokat a romantikus költõket,
akik az „inverzió” (vagyis fordított szórend) alkalmazásá-
val szeretnének fennkölten fogalmazni.

Egyes szavak sorrendjének megfordításával mi is na-
gyon magasztos, úrias hatást érhetünk el! Figyeljük csak
meg, mennyire másként hangzik a köznapi szórend fel-
borításával megváltozott, eredetileg teljesen átlagos
mondat! Próbáljunk ilyeneket alkotni! Egy-egy magasz-
tos szócska, felkiáltás hozzáfûzésével fokozhatjuk a ha-
tást.

Köznapi: Odaadnád a kalapácsot? 
Fennkölt: A kalapácsot, mondd, odaadnád-é?

Köznapi: Eljössz-e velem moziba, szivi?
Fennkölt: Moziba vélem eljössz, ó, kedvesem?

Köznapi: Leszaladtam a boltba kenyeret venni.
Fennkölt: A boltba, venni kenyeret, ím, leszaladtam. 

Köznapi: Szeretem a somlói galuskát, ha úszik a tej-
színhabban!

Fennkölt: Mely tejszínhabban úszik, a somlói galuskát
áhítom én!

Köznapi: A miniszterelnök kijelentette, hogy az ag-
gasztó helyzetet sikerült megnyugtatóan rendezni.

Fennkölt: A helyzetet, aggasztót, rendezni megnyugtatón
sikerült, jelenté ki a miniszterelnök.

Ugye, mindenki érzi a különbséget?

4. Otthoni fogadtatás
Petõfi versében az anya másképp is fogadhatta volna

fiát, képzeljük csak el, hogyan… 

Mellyel a hagymát pucolá,
a kést nyújtja felém…

Melyet sminkkel épp most bekent,
arcát tartja oda…

Melyet éppen frissen mosott,
haját rázta felém…

Sokszorozhatjuk a változatokat… Az elmúlt száz év-
ben sok-sok leleménnyel költötték át a diákok a találko-
zás pillanatát is.

A kis szobába toppanék,
Repült felém anyám,
S én kinyitám az ablakot,
Ma is repül talán.

Mikor Balatonkenesén jártam, egy kisdiák biztosított
róla, hogy rosszul ismerem a diákok átírta változatot, az
ugyanis hitelesen így hangzik:

A kis szobába toppanék,
Repült felém anyám,
S negyvenhetes bakancsával
Szétrúgta a pofám.

Ez végül is szociális helyzet és szokások kérdése…
Nyugodtan eresszük el a fantáziánkat, a kölkök képzele-
te úgyis felülmúl minden elõzetes várakozást!

A kis szobába toppanék, 
Repült felém anyám, 
Mint egy bombázórepülõ,
Rakétákkal hasán.

Vagy: 
A kis szobába toppanék, 
Repült felém anyám, 
Honnan ez a nagy lendület?
Kidobta az apám!

Vagy:
A kis szobába toppanék, 
Repült felém anyám, 
S nagy erõvel landolt szegény
A nyikkanó kutyán.

5. Ami a versbõl kimaradt
Zötyög a szekér, az idõ állni látszik, de hogy miféle

„szebbnél szebb gondolatok” jutnak a kocsin ülõ eszébe,
arról fogalmunk sincs, hiszen a szövegbõl mindez gondo-
san kimarad. Mégis, vajon mivel pótolhatnánk ki ezt a
versbeli hiányt mindnyájunk tapasztalatára hagyatkoz-
va? Egy gyermek nyilván azokra a pillanatokra emlékszik
a legszívesebben, amikor szülei teljes elfogadását, szere-
tetét érzi. Egyetlen apa vagy anya sem tökéletes, ezért
nincs gyermek, akinek csupa ilyen pillanat az élete, ám a
fájó kivételektõl eltekintve remélhetõleg akadnak effé-
lék bõségben. Faggassuk ki a diákokat, vajon mikor érez-
ték a leginkább édesanyjuk szeretetét?

Amikor suliban kibontom az uzsonnát, amit õ készí-
tett el nekem.
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Amikor egy hideg napon a fûtött kocsival értem jön a
suliba vagy különórára.

Amikor egész éjszaka fennmaradva készítette a far-
sangi jelmezemet.

Amikor együtt tanult velem.
Amikor azt mondta, büszke a bizonyítványomra.
Amikor elmentünk csak kettesben sétálni.
Amikor együtt nézzük a kedvenc sorozatunkat, aztán

beszélgetünk róla.
Amikor csak egyszerûen odabújhattam hozzá.

És így tovább. A Petõfi-vers úgy beszédes, hogy mind-
ezeket nem fejti ki. Nem részletezi, hogy mennyire félti,
óvja a hazalátogató fiút édesanyja, és persze a fiú is szülõ-
jét. Azt sem, hogy ez az anya mi mindent tett meg érte
azon túl is, hogy a bölcsõt ringatta. Körülbelül ezt üzeni a

verssel: „akkor tudom a leginkább, hogy anyám szeret,
mikor egy szót se szól, csak megölel”. Vagyis az anyától
kapott sok jó magasztalása helyett (ezekkel vannak csor-
dultig tele az alkalmi, anyák-napi versezetek) a szótlan
egymásra találás, egymáshoz simulás pillanatát mutatja
fel. Szûkszavú, mégis beszédes jelenet. 

Az anyai és a fiúi szeretet természetérõl úgy szól ne-
künk, hogy nem részletezi locsogva, színezgetve a sok
adott és kapott jót, hanem rámutat az anya és fia közöt-
ti, szavakon túli összhangra. A jó vers azt mondja el,
amit tudunk, de mindig egy kicsit másként, mint
ahogy eddig tudtuk. Elmondható, hogy egy anya álta-
lában véve szereti gyermekét, de a fán csüngõ jókora
gyümölcs viccesen megható képe nagyon érzékletesen,
újszerûen képes bemutatni ezt a bumfordi gyengédsé-
get.

MMIIKKRRÓÓZZZZUUKK--EE  AA  MMAACCSSKKÁÁTT??
Avagy ki melyik oldalon áll

Egy kedves olvasónk levele kapcsán fogalmaztam meg néhány gondolatot, melyeket hasznos lehet talán a cikk
után függeszteni. 

Néhány éve nagy port vert fel az a (késõbb kacsának bizonyult) hír, mely szerint egy amerikai hölgy meg-
fürdette cicáját, ám mikor a mikrohullámú sütõben akarta megszárítani, az állat elpusztult. A legenda szerint a
hölgy beperelte a gyártó céget, a bíróságon sikerült nyernie, és azóta kötelezõ minden mikróra ráírni, hogy élõ ál-
latot nem száríthatunk benne. Ezt a történetet csak azért bocsátom elõre, mert túlbuzgóságnak tûnhet magya-
rázkodásokba bocsátkozni, mire valók és mire nem rendhagyó óravázlataim. Bízom benne, hogy talán mégsem
egészen hasztalan ez az igyekezet.

Egészen természetes, hogy életkori vagy szemléletbeli különbségek miatt van, aki nem tartja szerencsésnek
a versek feldolgozásával kapcsolatos javaslataimat. Alighanem olyan is akad, aki bántónak vagy a kelleténél
provokatívabbnak találja az óravázlatokat, jóllehet nem szántam annak egyiket sem. Változik a világ, a gyere-
kek, a mindennapok nyelve, s ezzel nem holmi divatkényszerbõl érdemes lépést tartani, hanem mert a maguk
korában Vörösmarty, Arany, Kölcsey és mások is az akkori slágerek, reklámok, pletykák, bulvárhírek, üres vagy
értelmes politikai szlogenek között éltek, ez volt a valóságuk. 

A legfontosabb, hogy célom cseppet sem a régi versek “lealacsonyítása”, hanem azok megszerettetése, fel-
támasztása, élõvé tétele. Ha ez idétlenkedésnek, bohóckodásnak látszik, ám legyen, vállalom. A méltóság lát-
szatánál fontosabb, hogy lelkesíteni lehessen a diákokat, de ez természetesen számtalan módszerrel sikerülhet,
az enyémek ilyenek, és állíthatom, mûködnek. Több visszajelzést is kaptunk róla, hogy aki osztályteremben pró-
bálta ki a módszert, zajos tetszést aratott a diákok körében. Azt sem csodálom persze, ha az agyonterhelt, kime-
rült kollégáknak esetleg nem jut már ereje-ideje a változtatásra, újításra.

Lényegesnek tartom viszont megjegyezni, hogy az irodalom méltóságát féltõkkel minden látszat ellenére
nem más-más oldalon állunk, hanem ugyanazon: van, aki komolyan próbálja átadni azt az élményt, amit a klasz-
szikusok és a maiak olvasása és egyáltalán, az irodalom szerez neki, én ugyanezzel humorosan, mai lelkülettel
próbálkozom. Évente hatvan-nyolcvan iskolában járok, szüntelenül az irodalomról beszélek óvódásoknak, isko-
lásoknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak, ha pusztán rombolni akarnék, aligha fáradoznék ilyen energiákkal.
Reményeim szerint építkezem (és erre buzdítok másokat is), csak persze másképpen. Vannak és legyenek is stí-
lusbeli különbségek, hiszen sokféle a világ, benne mi magunk és az irodalom is!

Lackfi János

! ! !
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ad
Ez az igénk gazdag jelentéstartalmának köszönhetõen

számtalan kifejezésünk, alkalmi vagy állandósult szókap-
csolatunk alaptagja. Felesleges vagy pontatlan használa-
ta kétségkívül terjengõsséghez vezet, ugyanakkor vannak
olyan nyelvi helyzetek, melyekben az összetett alak fejezi
ki mind tartalmában, mind jelentésárnyalatában azt a je-
lentésbeli különbséget, mely a tartalmat a beszédtárs szá-
mára egyértelmûvé teszi. Más a ’parancsol’1 igénk köz-
nyelvi jelentése, mint a ’parancsot ad’2 szókapcsolaté.

engedélyt ad vkinek vmire
Javasolt: engedélyez ’az építési terv megvalósítását en-

gedélyezték’; a köznyelvben a megenged alak a javasolt.
felvilágosítást, tájékoztatást, tanácsot ad
Javasolt: felvilágosít vmirõl, tájékoztat vmirõl, tanácsol vmit

alkalmából – alkalmával
E két szót a beszélõk gyakorta vélik azonos jelentésû-

eknek, s akképp is használják. Egy tõrõl fakadnak ugyan
(’alkalom’), jelentésük azonban nem azonos. Az ’alkal-
mából’ szavunk azt jelzi, hogy valaminek a következmé-
nyeként, vagyis okozataként valami történt/történik
(’tanulmányai sikeres befejezése alkalmából valameny-
nyien gratuláltunk/gratulálunk’). Az ’alkalmával’ alak
viszont körülményt (’az orvosi vizsgálat alkalmával a be-
teg egészségi állapotáról gyõzõdnek meg’) és idõt jelöl
meg (’a hazautazás alkalmával az utasok megérkeztek az
állomásra’). Abban az esetben azonban, ha az alkalmá-
val szavunk kizárólag és egyértelmûen idõviszonyra vo-
natkozik, helyette a -kor ragos fõnévi forma a javasolt (’a
hazautazás alkalmával ’ helyett: ’a hazautazáskor az uta-
sok idejében megérkeztek az állomásra’).

céljából – céljára
E szavaink célhatározói használata ugyan nem hibás,

nyelvbeli térhódításuk azonban nem kívánatos, mert
mind a végett névutónkat, mind pedig a nyelvi tömörsé-
get jól szolgáló határozóragos szerkezeteinket szorítják hát-
térbe. Kerüljük hát ’a megértés megkönnyítése ’céljából’;
’ellenõrzés céljából érkezett meg az iskolába’; ’tanítás ’cél-
jára’ átadott helyiségek’ típusú szerkezeteket. Helyettük

inkább (’a megértés könnyítésére’, ’a megértés megköny-
nyítése érdekében’, ’a megértés megkönnyítése végett’); az
’ellenõrzésre érkezett az iskolába’; a ’tanítási helynek v.ta-
nítási helyül átadott helyiségek’) a javasoltak.
célkitûzés

Igen ismert, pedagógiai szakmai körökben is gyakorta
használt szavunk. Hogyan is állunk vele? Pl. ’Szakmai c é l
k i t û z é s ü n k megvalósításához számos pedagógiai esz-
közt vettünk igénybe.’ Ám a célkitûzés megvalósítása
magában csak a cél  k i t û z é s é t jelenti. Nem ehhez kel-
lettek tehát a pedagógiai eszközök, hanem a szakmai cél
e l é r é s é h e z. Vagyis: ’szakmai célunk eléréséhez szá-
mos pedagógiai eszközt vettünk igénybe’.
csinál

A ’csinál’ igénk gazdag jelentéskörû, számtalan szó-
kapcsolatunkban fedezhetjük föl. Nyelvi léte elfogadott
és megszokott napjaink köznapi nyelvhasználatában
(’Mit csinálsz?’; ’Semmit sem csinál, csak üldögél.’)
ugyanúgy, mint némely, ritka, avagy éppen mai állandó-
sult szókapcsolatunkban [’Csinálja, kend, csinálja, úgy
sincs kendnek csizmája = ‹tréfás biztatás, munkára ösztö-
kélés›. (táj)]3; ’nagy dolgot csinál vmibõl ’ a kelleténél
nagyobb jelentõséget tulajdonít vminek’4 Bár jó pár nyel-
vi fordulatunkat inkább a megszokottság, mintsem a vá-
lasztékosság jellemez, ám még nem lépik túl a jó ízlés ha-
tárát. (’Bolondot csinál belõle.’; ’Cipészt csinál a fiából.’
Nem így – pongyolaságukkal és igénytelenségükkel – a
kicsinál és a visszacsinál igealakok. Ha lehetséges, mel-
lõzzük õket. Amennyiben használatuk mégis elkerülhe-
tetlen, akkor a ’kicsinál’ igekötõs ige helyett éljünk in-
kább az ’alaposan elbánik vele’, ’megsemmisít’, tönkre-
tesz’ szavakkal, szószerkezettel. A ’visszacsinál’ igekötõs
ige helyett pedig az eredeti jelentésváltozatokból a szö-
vegkörnyezetbe leginkább illõt válasszuk: ”‹Tervet, meg-
egyezést, munkát› semmissé tesz, visszavon.”5

felé
A szerteágazó jelentésárnyalatú ’felé’ névutónk fõ-

ként idõ és hely hozzávetõleges meghatározására szolgál
(’½ 8 felé már az iskolában leszünk’.; Az osztály a Bala-
ton felé utazik’. A mindennapi nyelvben nagyon elhara-

D. Kenedli Eszter

Hányszor történik meg, hogy beszéd vagy írás közben válaszút elõtt állunk: azon
töprengünk, hogy a nyelv adta lehetõségek közül melyiket válasszuk, avagy azon,
hogy valóban jót s jól választottunk-e. Ugyanis, ha nemcsak helyesen szeretnénk
írni, amely már önmagában is dicséretes dolog, hanem érthetõen és világosan is,
akkor kerülnünk kell a nyelvi kétértelmûséget, a homályos fogalmazást. Akként kell
gondolatainkat kifejeznünk, hogy annak tartalma az olvasó vagy a beszélgetõtárs
számára minden kétséget kizáró legyen. Összeállításunkban olyan, a köznyelvi
nyelvhasználatból jól ismert szavakat vagy látszatra hasonló jelentésû szópárokat
gyûjtöttünk össze, melyek helyes és pontos használata nemcsak érthetõvé, ha-
nem gazdagabbá és gördülékenyebbé is varázsolja stílusunkat.

Anyanyelvi figyelõ
Jól értjük? Jól használjuk?
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pózott e névutónknak a pontos irányt vagy helyet megje-
lölõ, a célig ható határozóragok helyett (pl.: ’kérelmün-
ket elküldtük az iskola vezetõsége felé’; javaslatunkkal az
önkormányzat felé fordultunk’). E kifogásolható alakok
helyett használjuk a tömörségre törõ határozóragos for-
mákat: ’kérelmünket elküldtük az iskola vezetõségének’;
javasoltuk a helyi önkormányzatnak’.

részére – számára
A tapasztalat azt mutatja, hogy a ’részére’ és a ’számá-

ra’ névutókat a beszélõk nagy része szívesebben használ-
ja, mint a -nak, -nek ragos részeshatározót. Pedig ha mon-
danivalónkat ragos alakkal/alakokkal is kifejezhetjük, akkor
a ragokat sose cseréljük föl az ilyen estekben felesleges, egyút-
tal hibás névutós változattal: ’A polgármester jutalmat
adott át a tanulók részére. Helyette: A polgármester ju-
talmat adott át a tanulóknak.; ’Ez a szerzõdés a falu szá-
mára igen elõnyös. Helyette: Ez a szerzõdés a falunak
igen elõnyös.’ Egy másik nyelvi helyzetben, amikor a ré-
szére vagy a számára névutót használjuk, az esetek túl-
nyomó többségében fölösleges kitenni eléje a -nak, -nek
ragot. Hibás tehát ’az osztálynak a számára vásárolt’ tí-
pusú megnyilatkozás, helyesen: ’az osztály számára vásá-
rolt’. Esetenként azonban a névutó elé a ragos alak szük-
séges: ’Nincs mentség azoknak a versenyzõknek a szá-
mára, akik tiltott szerekkel éltek.

Ám nélkülözhetetlen a részére és a számára névutó
akkor, ha nem közvetlenül annak a személynek adunk
vagy mondunk valamit, akinek a tulajdonába vagy saját
felhasználására szánjuk pl. az összeget: ’Közölték velem,
hogy a tanuszoda építésére átutalnak számunkra pénzt –
jelentette be az intézmény vezetõje.’

A részére és a számára névutók között hasonló jelen-
tésük ellenére is van különbség. Nevezetesen: a részére
névutó használata akkor javasolt, ha k o n k r é t, birtok-
ba vehetõ tárgyakról esik szó: ’Még tíz ebédlõasztalt szállí-
tanak az iskola részére’; azonban ha egy helyzetet illetõ
fogalom nem körülhatárolt, akkor a számára névutóval
kifejezett mondandó a szabatosabb: ’Az idõsebbek szá-
mára már könnyebb munkát kell biztosítani.’

miatt – végett
A ’miatt’ leggyakrabban használt okhatározói név-

utónk :’Betegség miatt hiányzott’; ’A nagy havazás mi-
att akadozott a közlekedés’. E névutót cserélik föl oly
sokszor a végett névutóval, s ez bizony súlyos nyelvi hiba
azért, mert a végett névutó a célhatározás kifejezésének
nyelvi eszköze : ’A mielõbbi  gyógyulás végett kórházba
kellett szállítani a beteget.’ A két névutót semmilyen
nyelvi helyzetben sem cserélhetjük föl!

túl
A ’túl’ szavunk fõként helyhatározói szerepû régi név-

utónk, de idõhatározóként is ismeretes: a ’kézhezvételtõl
számított nyolc napon túl’ szerkezet is helyes, hiszen csak
igen körülírt, körülményes formával fejezhetnénk ki e
tartalmat: nyolc napnál hosszabb idõ alatt, nyolc nap el-
teltével. E névutónk elvont határozóként is elõfordul va-
lamin kívül jelentésben:’ túl azon, hogy beszélgettünk’. E
névutónk használatát illetõen érdemes megjegyeznünk
azt a javaslatot, hogy – nyomatékos volta miatt – csak
akkor éljünk vele, ha erõteljesebb, hatásosabb kifejezés-
re törekszünk. A mondatban a névszó elõtt is állhat, va-
gyis helyes mindkét szórend: túl a tavon – a tavon túl.

Egy kis szófejtés: szavaink régen és ma
A hétköznapi vagy az ünnepélyes alkalmakkor elhangzó, régi vagy új keletû, gyakorta vagy alkalo-
madtán használt szavaink kimondásakor, leírásakor vajon hányszor gondolunk eredetükre, ma
használatos nyelvi formájuk, jelentésük kialakulására? Pedig érdemes és hasznos idõt fordítanunk
egy-egy szó, kifejezés létrejöttének föltárására, mert e szót keresõ idõutazás nem öncélú. Az ezen
úton megszerzett ismeret ugyanis nemcsak újdonsággal szolgál, számában gazdagítja szókincsün-
ket, ily módon is kifejezõbbé, hajlékonyabbá téve stílusunkat, hanem tudatos munkára is késztet.

Oda néz – odanéz?
Melyik helyesírási forma a helyes? Mindkettõ, csak

más-más nyelvi szerepben. ’Oda nézett, ahonnan a han-
got hallotta’. Az ’oda’ e mondatban nem igekötõ, hanem
határozószó, mondattani szempontból a fõmondat rá-
mutató szava, hiszen a mellékmondatban az ’ahonnan’
kötõszói értékû vonatkozó határozószó rá vonatkozik.
Van természetesen ’odanéz’ igekötõs igealak is, például:
’Odanézett a könyvre.’ Az igekötõk a magyar nyelv tör-
ténete során határozószókból és névutókból alakultak,
alakulnak napjainkban is. Némely igekötõs igénk ma is
magán viseli határozószói jellegét (pl. bejön – kimegy).6

Az igekötõk és a határozószók szófaj- és mondattani sze-
repére, helyesírásbeli különbözõségére kiemelt figyelmet
kell fordítanunk, mert nyelvtani szerepük fölcserélése
ugyancsak gyakori hibaforrás. 
De? Azonban? De azonban?

Mind a ’de’, mind az ’azonban’ szavunk az ellentétes
kötõszavaink családjába tartozik. Jelentésük azonos: ha-

tározott ellentétet fejez ki mindkettõ, önmagukban, va-
gyis külön-külön is megállják a helyüket; együttes hasz-
nálatuk kerülendõ. Ha történetükre tekintünk, megtud-
hatjuk, hogy régebbi nyelvünkben már használatos volt
e szókapcsolat, ám más jelentésben. Az ’azonban’ szó je-
lentése: ’azalatt’, ’aközben’; a ’de azonban’ szókapcsola-
tot pedig ’de azalatt’, ’de aközben’ jelentésben ismerték
és használták. Késõbb, az ’azonban’ szavunk eredeti je-
lentésének múltba veszése miatt a ’de azonban’ szókap-
csolat jelentése is megváltozott: a két azonos jelentésû
kötõszó egybekapcsolása nemcsak szükségtelenné, ha-
nem feleslegessé is vált. 

Vajon jó-e így a vajon? 
E kérdõszavunk helyesen írása is gyakran okoz fejtö-

rést. Eredetét és nyelvi helyének változásait emiatt is ér-
demes nyomon követni. A vajon? kérdõszó valószínûleg
a val- igetõ származéka, melybõl a ’való’ szavunk is ered.
Eredendõen a felszólító mód egyes szám 3. személyû alak-
ja: val- +-jon, jelentése pedig: ’legyen’. Valamikor ’val-
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lyon’ alakja is ismeretes volt. Kérdõszóvá alakulása so-
rán a korábbi jj-s alakja mellett a j-s ejtésnek megfelelõ,
azt tükrözõ írása is elterjedt. A régebbi helyesírási sza-
bályzatok a gyakorlatban élõ vagylagos írásmóddal kiej-
tésbeli ingadozást jelöltek. Késõbb a köznyelvbõl mind-
inkább kiveszett e kettõsség, olyannyira, hogy a helyes-
írási szabályzat 10. kiadása már csak a j-s írást ismerte el
helyesnek, késõbb pedig a szabályzat 11., majd a 12. ki-
adása is e nyelvi tényt erõsítette meg, s e nyelvi alakot
tartalmazzák a szabályzatokhoz készült helyesírási ta-
nácsadó szótárak7 is.

Nincsenek – nincsennek?
A köznyelvet beszélõk számára valószínûleg furcsá-

nak tetszik e szópár kiejtésének és helyesírásának fölem-
legetése. Pedig nem így van. A ’nincsennek’ szóalak nap-
jainkban is gyakorta hallható a Tiszántúlon, tájszavaink
közé tartozik.

De hol keresendõ a nincs tagadó igénk eredete? E sza-
vunk a ’nem’ tagadószóból és az ’is’ nyomósító szóból ke-
letkezett. A ’nem is’ szerkezetbõl létrejött nincs szavunk
’nincs|e|k’ alakban régi nyelvünkben ismert és haszná-
latos volt. Vagyis a -k többesjelet kapcsolták hozzá
ugyanúgy, mint oly gyakran más névszói állítmányhoz
(pl. ’Gyermek|e|k õk’). Amikor névszói állítmány volta
elhalványult, az igék esetében használatos többes szám
3. személyû raggal toldalékolták, s így született meg a
’nincsenek’ szavunk, melynek kiejtése is a nyelvterület
nagyobb részén azonos az írott alakjával. A kiejtésben
megjelenõ ’nincsennek’ szóalak nn-je nagy valószínûség-
gel magánhangzóközi mássalhangzó-megnyúlás eredmé-
nye. A helyesírás pedig a nyelvtörténetileg eredetibb s
nagyobb nyelvterületen honos alakot emelte szabály-
szintre. Nem felejthetjük el azonban, hogy a tájnyelv egy
nyelvterület, kisebb-nagyobb közösség megszólalási
módja, kultúrájának õrzõje, vagyis nem hibás, nem „rom-
lott nyelv”8. Egyértelmû, hogy iskoláinkban a mûvelt
köznyelvi beszéd és a helyes írás elsajátíttatása a cél,
azonban e cél megvalósulásának nem lehet következmé-
nye az, hogy a gyermekek megtagadják szüleik és gyer-
mekkoruk nyelvét.

Zöldül – zöldell?
Helyes-e az, hogy a zöldül igét l-lel, a zöldell alakot

azonban ll-lel írjuk, hiszen e két szó jelentése – mint gya-
korta állítják – igen hasonló. Az efféle megokolás hibás,
ugyanis két vagy több szó hasonló jelentése nem indo-
kolja hasonló helyesírásukat. Ebben az esetben még az
sem állítható, hogy e fönti két ige legalább megközelítõ-
en azonos jelentésû lenne, hiszen képzõjük is eltérõ sze-
repû. A zöldel, zöldell, zöldellik9 jelentése: „zöld színben
virul”10, ’zöldel’ igénké pedig „1. Folyamatosan zölddé v.
zöldessé válik. … 2. ‹Növény-(takaró) zöld hajtásokat,
leveleket sarjaszt.”11 Míg a -l igeképzõnek többféle nyelvi
szerepe is van (pl. fehér|l|ik: valamilyennek látszik;
dob|o|l, gép|e|l: valamivel tesz, végez), az -ul, -ül csu-
pán visszaható jelentésû igeképzõnk. Míg az -l igeképzõ
hosszúsága változó, addig az -ul, -ül l-je mindig rövid,
mert valamikor a -l elõtti u, ü hosszú magánhangzó volt.
Ezt alapul véve hibás volna az -ul, -ül l-jét kettõzni.

A zöldell v. zöldellik és a zöldül igéink eltérõ jelentés-
beli volta egyértelmûvé válik, ha a történés minõsége

szempontjából hasonlítjuk õket össze. A zöldell ige olyan
huzamos, tartós történést fejez ki, hogy pl. a meg igekötõ
hozzákapcsolásával nem válik befejezetté: nem mond-
hatjuk/írhatjuk így: megzöldell, ám hibátlan a zöldül ›
megzöldül alak.

Ma már több -l képzõs igénket és annak származékát is
-ll-lel kell írni (pl. rossz|a|ll, rest|e|ll, kicsiny|e|ll (=ki-
csinek ítél, de: kicsiny|e|l (=lebecsül). Költõink, íróink
mûveiben – mondandójuk árnyalása, az olvasói figyelem
felkeltése, avagy a vers ritmusának megtartása érdeké-
ben – számtalan kivételt találunk. Erre szolgál példával a
„Még zöldel a nyárfa az ablak elõtt”12 idézetrészlet is. 

Elég, ha valami más, avagy legyen másabb is?
Bár mindinkább terjed a ’másabb’ nyelvi forma hasz-

nálata, mégis tegyük föl a kérdést: szükség van-e rá, hasz-
nálata helyes-e. A ’másabb’ alak leíró nyelvtani szem-
pontból nem kifogásolható: a ’más’ melléknévi névmás-
nak a középfok jelével megtoldott változatáról van szó.
A középfok jele pedig a melléknéven kívül más szófajú
szavakhoz is kapcsolódhat, így: fõnevekhez, számnevek-
hez, melléknévi névmásokhoz, de még határozószókhoz
is (pl. gyerek|e|bb (fõnév), kevesebb (számnév, szótõ:
kevés), ilyen|e|bb (melléknévi névmás), elõrébb (hatá-
rozószó, szótõ: elõre). Ennek megfelelõen a ’más’ mellék-
névi névmásból szabályosan jött létre a ’más|a|bb’ alak.
Azonban annak a kifejezésére, hogy valaki vagy valami
mástól/másoktól, más dologtól/dolgoktól eltérõ sajátsá-
gokkal rendelkezik, elegendõ az alapfokú ’más’ mellék-
névi névmás. A ’másabb’ alak elsõsorban a köznyelvbõl
ismert, a beszélõ nagy valószínûséggel mondanivalójá-
nak hangsúlyosabbá válását reméli tõle: ’eltérõbb’ jelen-
tésben.
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Szoktunk adni ilyen feladatokat:

Mit jelentenek a láncszámolásban ezek a nyilak? 
Az elsõ azt, hogy az elõtte álló számot növeld meg 4-

gyel, vagyis adj hozzá 4-et. A második: vegyél el 1-et az
elõtte álló számból. A harmadik: vedd a harmadát. A ne-
gyedik: szorozd meg 5-tel, azaz vedd az ötszörösét. Az
ötödik: duplázd meg, azaz szorozd kettõvel. Aztán ismét
növeld 5-tel és végül az utolsó szám azt fogja elárulni,
hogy az elõtte álló számnak mennyi az ötödrésze.

Ezekben a mûveletekben mindig van egy kiinduló
szám, amit a tõle indított nyílon szereplõ mûvelet meg-
változtat. A mûvelettel maga a változás fejezõdik ki. A
változás: a valamennyivel való növelés, a valamennyivel
való csökkentés, a valahányszorosra való növelés, a vala-
hányad részre való csökkentés. 

Így mûködik a zsebszámológép is. Amibõl kiindulunk,
azt ütjük be elõször, az utána következõ szám a mûvele-
ti jellel együtt adja meg a változtatásra való utasítást, és
az = jellel hívjuk elõ a mûvelet eredményét.

A fenti láncszámolásból kiemelt jelsorozatban melyik
az a szám, amit változtatunk, többszörözünk, és melyik
az, amelyik változtat, többszöröz? Melyik a szorzó?

Azt fejezi-e ki a mûvelet, hogy kétszer vesszük az 5-öt,
vagy azt, hogy ötször vesszük a 2-t? 

A szorzásnak leggyakoribb értelmezése szerint ez a
mûvelet ilyen természetû: valamibõl kiindulunk, és ezt a
valamit változtatjuk: többszörözzük, szorozzuk. 

– Egy négyzet alakú kert egy oldalára 12 méter kerítés
kell. Mennyi kell az egész kert bekerítéséhez? – A 12 mé-
ter négyszerese kell hozzá.

– A varrodában készülõ kis kabátok mindegyikére 6
gombot varrnak. Hány gomb kell a 7 kabátra? – A 6 gomb
7-szerese.

– Kilenc egyforma csokrot készít a kertész: mindegyik-
be 3 szál rózsát tesz. Hány szál rózsa kerül a csokrokba
összesen? – Kilencszer 3 szál, azaz a 3 szál rózsa kilencsze-
rese.

A fenti láncszámolás összes mûveletének ugyanaz a
„szerkezete”:

Kiinduló szám változtató befejezõ szám

Így is szokták mondani:

Állapot operátor állapot

Minthogy ez a típus egyetlen számból indul egyetlen
számhoz rendel – a változás megadásával –, egy számot,
az ilyen mûvelettartalmakat egyváltozós mûveleteknek
mondjuk.

Mind a négy alapmûveletnek van olyan értelme is,
amely valamilyen utasítás szerint két számhoz rendel
eredményként egyet. Ezek a mûvelettartalmak kétvál-
tozós mûveletek. 

– Amikor egy 4 méteres és egy 3 méteres zsineget ösz-
szekötünk, és megállapítjuk, hogy hány méteres zsineg
lett belõlük, akkor ebbõl a két adatból keletkezik egy.
Nem a 4 métert toldottuk meg 3 méterrel, nem a 3 mé-

C. Neményi Eszter A szorzásról, mûveletekrõl

Ráhangolódás
Néhány héttel ezelõtt a www.tanitonline.hu oldalán a következõ kérdést bocsátottuk szavazásra: „A következõ tan-

könyvi szöveg módszertanilag helyes, vagy hibás? A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2·10”
A beérkezett szavazatokból két megállapítás mindenképpen kiolvasható:
1. A szavazók többsége (a kézirat lezárásának napján 62%) szerint helyes a fenti tankönyvi szöveg.
2. A többi szavazásra feltett kérdéshez képest idõarányosan is nagyságrendekkel kevesebb szavazat érkezett: van

kérdés, melyre 646-an szavaztak, a fenti kérdésben csaknem 1 hónap elteltével is csupán 34-en nyilvánítottak véle-
ményt. 

Feltételezzük, hogy a rendkívül alacsony szám nem érdektelenséget, sokkal inkább hatalmas bizonytalanságot je-
lez. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy kötelességünk közzétenni a szakmai érveket a szorzás tanításának témájában.
C. Neményi Eszter érvelése mellett várjuk azokat az írásokat a tanito@sprintkiado.hu címre, amelyek az ellenérveket
fogalmazzák meg, hogy valódi párbeszédben kristályosodjék ki végre a közös szakmai álláspont. Mert abban talán
mindannyian egyetértünk, hogy ez nem volna haszontalan fejlemény. (A Szerk.)
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tert nyújtottuk meg 4 méterrel, hanem e kettõ mennyi-
ség „egyesítésébõl” keletkezett az új mennyiség: a 7 mé-
teres darab. 

– Ha azt akarjuk megállapítani, hogy 30 tojás hány tí-
zes tojástartó dobozba fér, akkor is kétváltozós mûvelet-
tel van dolgunk. A 30 tojás és a 10 tojás viszonyát írja le
az a mûvelet, amit bennfoglaló osztásnak mondunk:
hányszor van meg a 30 tojásban a 10 tojás. 

– Mennyivel nagyobb az egyik fazék a másiknál (pl. a 7
literes a 4 literesnél)? Most a két szám különbségét ke-
ressük, és nem az egyiket csökkentjük a másikkal. A két
ûrtartalom mérõszámához rendeljük hozzá az eltérésü-
ket, különbségüket.

A kétváltozós szorzás azoknak a rendezett elem-
pároknak a számát határozza meg, amelyek két adott hal-
maz elemeibõl úgy készülnek, hogy az elempár elsõ eleme
az elsõ halmazból való, a második a másik halmazból. 

– Például hányféle monogram készíthetõ, ha a veze-
téknév kezdõbetûje F, K, R vagy T, a keresztnév kezdõ-
betûje pedig I, J vagy M? – Mind a négyféle elsõ betû mel-
lé háromféle másodikat tehetünk a monogramba. A mo-
nogramok számát tehát a 4 és a 3 szorzata adja. Nem a 4
háromszorosa, nem a 3 négyszerese, hanem e két szám
szorzata.

A nagyon türelmesen elemzett helyzetek és szöveges
feladatok mellett a „gépes” szemlélet is segíti értel-
mezni a mûveletek egy- és kétváltozós tartalmát.

Elgondolhatunk olyan automata gépeket, amelyek-
nek egyetlen bemenõ nyílásuk van, és – a gomb meg-
nyomása után – valamilyen választ „produkál” a gép.

Például ez a „gép” színes rudakkal mûködik, és a bedo-
bott színes rudakra a következõ válaszokat adja:

Nem nehéz kitalálni, hogy a gép mindegyik rúd he-
lyett fele ilyen hosszúságú rudat ad ki.

Ha van egy másik gép, amely minden bedobott rúdra
négy ugyanekkora rúddal válaszol, akkor akár az elõbbi
gép után „kapcsoljuk” ezt a gépet…, 

akár elé kötjük be, ugyanazokra a bedobott rudakra
ugyanúgy válaszol:

A két egymáshoz kapcsolt gép mindkét sorrendben a
rózsaszínre 4 fehérrel válaszol, a narancssárgára 4 cit-
romsárgával, a bordóra 4 pirossal…

Ugyanígy egymáshoz kapcsolhatjuk bármelyik sor-
rendben a hozzáadó és elvevõ gépeket. Ugyanígy egy-

máshoz kapcsolhatjuk bármelyik sorrendben a többszö-
rözõ és az egyenlõ részekre osztó gépeket. Ilyenkor a sor-
rend megváltoztatása nem befolyásolja a több egymás
után elvégzett mûvelet eredményét. Ezeket a gépeket
egyszerûsíthetjük a bevezetõ példánkban szereplõ nyi-
lakra írt változtatással, mûvelettel.1

A kétváltozós mûveleteket a kétbemenetû gépek-
kel jeleníthetjük meg. 

Ha az egyik nyíláson az egyik tálról dobjuk be az almá-
kat, a másik nyíláson a másik tálról a körtéket, és a gép
egy közös tálra helyezi a bedobott gyümölcsöket, akkor
független a válasz attól, hogy melyik nyílást melyik gyü-
mölcshöz használtuk. Az almák száma és a körték száma
is megcserélhetõ, mindkét esetben ugyanannyi lesz a ki-
dobott gyümölcsök száma:

A monogramokról megfogalmazott feladat is szemlél-
tethetõ a kétbemenetû géppel. A képezhetõ monogra-
mok különbözni fognak, ha a két készletet megcseréljük,
de a monogramok száma mégis ugyanannyi:

A kétváltozós mûveletekben is gyakran van szerepe
annak, hogy mi az elsõ szám jelentése, mi a másodiké. Ez
különösen akkor szembeszökõ, amikor a mûvelet ered-
ménye függ a sorrendtõl. (Kivonás; osztás.)

Az ilyen mûveletek esetében értelmes dolog felvet-
nünk, hogy ugyanazt a számot rendelik-e a bennük adott
két számhoz, akár az egyik, akár a másik szám szerepel az
elsõ helyen. 

1 A SuliNova által kidolgozott 2. osztályos 7. modul 8. melléklete
olyan „változtató kártyákat” tartalmaz, amelyek (és hozzájuk hason-
lóak) segítségével szervezhetünk gyakorlást arra, hogy milyen sor-
rendben lehet és hasznos elvégezni több mûveletet egymás után;
mely párok helyettesíthetõk egy náluk egyszerûbbel. (A modul meg-
található a www.tanitonline.hu oldal Feladatbankjában.)
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– Ugyanakkora zsineget kapunk-e ha a 4 méteres és a
3 méteres zsineget kötjük össze, mint ha a 3 méterest és a
4 méterest kötjük össze? Olyan természetes az „igen” vá-
lasz, hogy már fel sem tesszük magunknak. (Maga a két
tevékenység legfeljebb úgy különböztethetõ meg egy-
mástól, hogy melyik darab melyik kezünkben van össze-
kötés elõtt.)

– Ugyanennyi monogram készül akkor is, ha az F, K, R
vagy T, választható meg keresztnév kezdõbetûként és az
I, J és M vezetéknévként? Értjük, hogy a betûpárok szá-
ma nem változik azzal, hogy a párokban szereplõ betûket
felcseréljük.

– Ha a fenti kérdés helyett ezt vetjük fel: Hány 30-as
tojástartó doboz telik meg 10 tojással, akkor más lesz a
felelet, mint az elõbb. 30 tojásból 3 db 10-es doboz telik
meg, (30:10=3), de 10 tojással a 30-as doboznak csak a
harmada telik meg: (10:30 =?). 

– A 7 liter 3 literrel több a 4 liternél (7–4=3), de a 4 li-
ter mínusz 3 literrel több a 7 liternél (4–7=–3), azaz 3 li-
terrel kevesebb.

A matematika így fogalmazza a fenti kérdést: „Bár-
mely két szám esetén egyenlõ-e a kétváltozós mûvelet
eredménye a számok felcserélése során?” A válasz az ösz-
szeadásnál és a szorzásnál „igen”: 

– bármely a és b szám esetén igaz, hogy a + b = b + a
– és bármely a és b szám esetén igaz, hogy a · b = b · a.
A bennfoglaló osztásnál és a kivonásnál „nem” a vá-

lasz, mert általában nem igaz, hogy ugyanazt az értéket
rendeli az (a, b) számpárhoz, mint a (b, a) párhoz. 

Az elõbbi két mûvelet kommutatív, az utóbbi kettõ
nem kommutatív.

Az egyváltozós mûveletekben mindig más szerepe
van a kiinduló számnak és más szerepe a változtató-
nak!

A szorzás egyváltozós tartalmú fogalmának építése
során tehát egyáltalán nem mindegy, hogy melyik szám
a szorzó, melyik a szorzandó. Ráadásul, amíg nem el-
vont számokkal dolgozunk (s ez a mûveletértelmezés
hosszú, talán 2-3 éves idõtartama alatt van igen sokszor
így), addig a kiinduló szám rendszerint valóságos dol-
gok darabszáma vagy mérõszáma, s a szorzó „puszta
szám”, puszta többszörözõ érték. 

A bevezetõ példáinkban 
– a 12 métert négyszerezzük – és annak értelme sem

lenne, hogy a 4-et 12 méterszerezzük. 
– A 6 gombot hétszerezzük, amikor a hét kabátra ke-

rülõ gombok számát határozzuk meg, és nem a 7 kabátot
hatszorozzuk. 

– Ha mind a 9 csokorba 3-3 szál rózsa kerül, akkor a
rózsák számát a 3 rózsa 9-szerese adja, nem a 9-nek (a 9
csokornak?) a 3-szorosa. 

Ebben az értelemben ezért sem jelenthetjük ki, hogy
a szorzás „kommutatív” mûvelet, azaz tényezõi felcse-
rélhetõk. Valójában ilyen tulajdonságot az egyváltozós
mûveletek esetére nincs is értelme felvetni, hiszen csak
egy kiinduló szám van! Értelmetlen, és ezért nagyon hi-
bás lenne semmibe venni a lejegyzés és kiolvasás tarta-
lomhoz illeszkedõ használatát.

Egy-egy fenti értelmû helyzethez, képhez, történet-
hez, szöveges feladathoz csak az egyik szorzás tartoz-
hat, és nem mindegy, hogy melyik!

Ez háromszor 4 virág, nem négyszer 3 szál:

Ez 6-szor 3 dl tea: 

Ez 4-szer negyed kiló margarin:

Az értelmezésnek megfelelõen nem cserélhetjük meg
a két tényezõt, következetesen mindig csak egyfélekép-
pen írhatjuk. 

De melyik tényezõt kell elõre írni, melyiket máso-
diknak?

Az egyváltozós mûvelettartalmak esetén mindenki
természetesnek tartja, hogy a kiinduló állapot az elsõ
szám, utána következik a változtató szám és az = jel után
kerül a mûvelet eredménye.

A kimondás: „négyszer 12” szerinti sorrendben való
leírását szoktuk meg: 4·12.

Az általános mûveletfogalom kiépítése, értõ hasz-
nálata szempontjából azonban a többszörözést kifeje-
zõ számnak kell a jobb oldalon állnia a mûveleti jellel
együtt. Ezért az értelmezés elsõ idõszakában a szóhasz-
nálatot célszerû kicsit módosítani. Olvassuk le tehát
így a virágok számát: a 4 szál virág háromszorosa, a tea
mennyiségét: a 3 dl tea hatszorosa, a RAMA össz-
tömegét: a 250 g négyszerese. És akkor a kimondással
összeillik a szakmailag korrekt leírás: 4 szál·3; 3 dl·6;

Ha pl. a 12-bõl indulunk ki, akkor

ezt a változtatást így írjuk le mûvelettel:

növeld 4-gyel! 12+4=16

csökkentsd 4-gyel! 12–4=8

vedd a negyedét! 12/4=3

vedd a négyszeresét! 12·4=48, vagy így: 4·12=48????
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250 g·4. Ha a kérdésre adandó válaszokat olvassuk le a
mûveletrõl, kimondhatjuk, hogy

4 szál·3=12 szál – A 4 szál háromszorosa 12 szál.
3 dl·6=18 dl – A 3 dl hatszorosa 18 dl.

250 g·4=1000 g– A 250 g négyszerese 1000 g (=1 kg).

Rövidebben a 4 szál háromszorosa helyett mondhat-
juk így: háromszor 4 szál, a 3 dl hatszorosa helyett: hat-
szor 3 dl, a 250 g négyszerese helyett: négyszer 250 g. 

Emellett a lejegyzési sorrend mellett nem az a döntõ
érv, hogy majd az írásbeli szorzásnál is a jobb oldalon
áll a szorzó – hiszen ez is csak szokás (sõt, helyi szokás).
De nem baj, ha tudatosítjuk ezt is.

Megfigyeltethetjük, hogy a gyógyszerek adagolását be-
tûkkel keverve, vagy az × szorzásjel használatával adják
meg. Ha napi háromszor kell bevenni 2-2 szem tablettát,
akkor ezt így írják: 3-szor 2, vagy így: 3×2.

Egy idõ után megtapasztalják a gyerekek, hogy a té-
nyezõk felcserélésével kapott szorzás eredménye
ugyanannyi, mint az eredeti szorzásé. Akkor majd fel-
oldhatjuk a szóhasználatnak és lejegyzés sorrendjének
a szigorúságát. És a számítások egyszerûsítése érdekében
végezhetik a kijelölt mûvelet helyett a megcserélt ténye-
zõkkel alkotott szorzást. 

Világos, hogy igen nagy feladat a felnõtt társadalmat,
a szülõket meggyõzni arról, hogy ha így helyes, akkor a
fogalomépítés 1-2 éve alatt fontos eltérni az általuk meg-
szokott lejegyzéstõl, kiolvasástól. (Itt óriási a felelõssége a
tankönyvíróknak!) De vajon megéri-e küzdeni az ellen-
zõk nagy táborával? Mit veszíthet sok tanuló, ha nem
tudjuk vállalni a következetességgel járó nehézséget?

Nagyon sokat! A megértést, az értõ tanulást!
Nézzünk egy feladatot, amelyben már több mûvelet

szerepel! (Felsõ tagozaton a természetes számok mellett
már a racionális számok körében is dolgoznak ilyenek-
kel.)

38+3·7–24+32–8+4–12

A 3–4. osztályos gyerekek tanulják, hogy a szorzást
elõbb kell elvégezni, mint az összeadást és kivonást (zá-
rójelek nélkül); tehát elsõ lépésben ide jutnak:

38+21–24+32–8+4–12

Ezután azonban – a biztonság kedvéért, meg szokásból
is – szépen sorban elvégzik az összeadásokat és kivonáso-
kat: 

38+21=59; 
59–24=35; 

35+32=67; 
67–8=59; 

59+4=63
és 63–12=51

És helyesen járnak el így! 
Csakhogy mi éppen azt szeretnénk, ha észrevennék az

egyszerûsítés lehetõségeit. Például azt, hogy a 38 és 32
együtt éppen 70. És hogy a – 8 és – 12 két lépés helyett
léphetnének – 20-at. Aztán még azt, hogy a – 24 + 4 két
változás szintén – 20-ra cserélhetõ:

Hiába biztatjuk a gyerekeket, hogy „Figyeljetek! Hátha
tudtok egyszerûbben is számolni!” Hiába, mert akiket meg-
tanítottunk arra, hogy az összeadás tagjai felcserélhe-
tõk, de a kivonásban szereplõ számok sorrendje nem
változtatható, azok nem csereberélnek ilyen mûvelet-
sorban! Ha erõltetjük, magunk okozunk zavart a fejük-
ben. Mikor szabad felcserélni? És mikor tilos? Eddig azt
tanultuk, hogy soha nem szabad. Most miért vihetem a
+ 4 elé a – 12-t? 

Ha nem válik világossá már a szorzással való ismer-
kedés korai szakaszában, hogy van a mûveleteknek
ilyen „változtatás” tartalmuk – amellyel valamilyen
megelõzõ helyzetet változtatunk –, akkor a gyerekek
soha nem fognak tudni eligazodni azon, hogy mikor
szabad sorrendet módosítani. 

Nem csoda, ha az alkalmazás szintjén nem fogják
felismerni a lehetõséget, amikor használható a sza-
bályszerûség, mely szerint az „azonos rangú”2 változ-
tatások sorrendje nem befolyásolja a mûveletsor ered-
ményét.

– Ha egy edényben 14 dl víz van, és ebbõl elõbb kiön-
tünk 7 dl-t, aztán még 2 dl-t, ugyanannyi víz marad ben-
ne, mint ha elõbb öntöttünk volna ki 2 dl-t, aztán még 7
dl-t. 14–7–2=14–2–7.

– Ha a 9 kg almához hozzáöntik a másik kosárból a 13
kg-ot, aztán adnak el belõle 2 kg-ot, ugyanúgy 20 kg al-
ma marad, mintha a 9 kg-ból adtak volna el 2 kg-ot, az-
tán töltötték volna fel a kosarat a 13 kg-mal.
9+13–2=9–2+13.

– Ha a papírlapot félbevágtuk, aztán ezt harmadoltuk,
ugyanúgy a papírlap hatod részéhez jutottunk, mint ami-
kor elõbb harmadoltuk, aztán a megharmadolt lapot vág-
tuk félbe:

Óriási a felelõsségünk abban, hogy következetesek
legyünk a szavak és jelek használatában. Nagyon sok
múlik azon, hogy mennyire hisz a tanító a megértésen
alapuló tanulásban. Hogy mennyire tiszteli a gyere-
kek igényét arra, hogy soha ne kelljen olyan dolgot be-
tanulniuk, aminek nem látják a pontos tartalmát, ér-
telmét. És vállalja-e, hogy – a gyerekek igényeinek és
lehetõségeinek figyelembevételével – hosszú idõn át
következetesen vissza-vissza kell térnie a konkrét tar-
talmakhoz az értõ tanulás szolgálatában!

Legfõbb felelõsségünk azonban az, hogy ne zavar-
juk össze a gyerekek fejében a fogalmakat. Ezért, ha
valaki olyan tankönyvbõl tanít, amelyben az elsõ szám
a szorzó, annak kötelessége igazodni ehhez – szakmai
meggyõzõdése ellenére is.

2 Az összeadás a kivonással azonos rangú, hiszen az egyik a másiknak
csak éppen a megfordított irányú változtatását jelenti. A számszoro-
zással a valahányad részre változtatás azonos rangú.
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Oravecz Márta nevét bizonyára min-
den tanító jól ismeri, nemcsak az 1–2.
osztályos tankönyvcsaládok címlapjá-
ról, de sok-sok gyönyörû bemutató órá-
járól, továbbképzéseken tartott elõadá-
sairól, módszertani írásairól is. Több ta-
nító induló pályáját segítette, közéjük
tartozott Márk is, aki mellette kezdte
szép hivatását napközis nevelõként. 

A díjat odaítélõ bizottság azért kér-
te fel Mártát, hogy írjon Márk munká-
járól és Márkot, hogy jellemezze Már-
ta pedagógusegyéniségét, mert több-
éves közös munkájuk során jól megis-
merhették egymást. Természetesen
egyikük sem sejtette, hogy a másik dí-
jazott éppen õ maga lesz; így készült el
az alább idézett két laudáció.

Mindkét díjazott egyéniségét, pe-
dagógiai munkáját a gyerekszeretet és
a gyermekség tisztelete, elfogadása
határozza meg. Ebbõl táplálkozik az az
életre szóló törekvésük, hogy azt adják, amire a rájuk
bízottaknak – személy szerint is – szükségük van, és úgy
adják, olyan eszközökkel és módszerekkel, ahogyan a
gyerekek el tudják fogadni, be tudják építeni gondolko-
dásukba, ismeretrendszerükbe, énjükbe.

Szeretettel köszöntjük mindkettõjüket!

Móricz Márk: Mozaikok Oravecz Mártáról

Ha meglepetésszerûen bepillantottunk volna Márta
óráira, akkor ezekhez hasonló látvány fogadhatott volna
minket: 

– Márta néni egy kinyitható létrán le-föl sétál, így lé-
peget a számok közt. 

– Gyerekkezek az égbe emelkedve, és mindegyik egy-
egy tárcsát szorongat.

– Elmélyült csend, munka, kutakodás, csörgés a színes
rudak, logikai lapok vagy egyéb izgalmak közt.

– Vitatkozó gyerekek a nulla párosságáról.
– Üres terem, mert a gyerekek az udvaron játszanak

rókás fogót, ahol mindig a „többséget” kellett elkapni. 
Mártának különleges érzéke volt ahhoz, hogy a leg-

hétköznapibb dolgokban is meglássa a matematikai tar-
talmat. Legyen az egy emeletes ház ablakainak száma,
vagy a lépcsõn való közlekedés, az olyan bonbonos do-

boz, melybe 7 vagy egyéb szokatlan
számú bonbon fér, vagy a Toblerone
háromszögalapú hasábdoboz, amire
remekül lehet számcsíkot tekerni.

Rengeteg eszközt gyûjtött és gyár-
tott hétköznapi dolgokból. Gombok,
kupakok, gyufák, sajtos dobozok, kul-
csok, cukrok, kukorica, bab, Lego –
mind-mind ott sorakoztak a polcokon
befõttes üvegekben. A gyerekeket
már ez a rengeteg kincs lenyûgözte és
a matematikához vonzotta. Mert
ezekkel remek játékokat lehetett ját-
szani, mert ezek a körülöttük lévõ va-
lóságból származtak. Ezek segítségé-
vel váltak az elvont fogalmak közelivé
(konkréttá), érthetõvé és szerethetõ-
vé. A gyerekeket megfertõzte a hét-
köznapi matematika gondolatával,
melytõl sosem szabadultak többé.

Sokan jártak vissza hozzá felsõbb
osztályokból, hogy: „Márta néni nem

tudna kölcsön adni a következõ órára egy…” – És itt követ-
kezhetett bármi, mert Márta néninek volt, és adott szí-
vesen.

Nemcsak matekórán nevelt gondolkodásra, hanem a
nyelvtan, környezet és írásórán is egyaránt. Ezeket a tan-
tárgyakat legalább annyira szerette tanítani, mint a ma-
tekot. Ilyenkor is mindig helyet kapott a játék, a vita, a
cselekvõ tapasztalatszerzés, sok-sok eszköz. A gyerekek
minden óráját izgatottan várták, és megõrizték azt a kí-
váncsiságot a világ dolgai iránt, azt a tudásvágyat és fel-
fedezésre nyitottságot, ami akkor volt bennük, amikor
elõször átlépték az iskola kapuit.

Õt magát is ez a fajta gyermeki lelkület jellemezte.
Mindig nyitott volt a tanulásra, kereste az újat, alázattal
figyelte, kitõl, mit lehet tanulni. Nemcsak a gyerekekkel
játszott, hanem felnõtt barátai közt is felüdítette egy-egy
játék, vagy rejtvény.

Sokan jártak vissza Márta nénihez ballagási meghívó-
val, vagy büszkélkedni az érettségi eredménnyel, diplo-
mával, tanácsot kérni vagy csak beszélgetni. Aki nem tu-
dott személyes látogatást tenni, az Facebookon jelölte
be, úgy csevegett vele.

Egy katicabogárról gyerekek százainak fog eszébe jut-
ni a matematika, az alsó tagozat elsõ két osztálya, az a ka-
ticás osztályterem és Márta néni. 

C. Neményi Eszter

Néhány évvel ezelõtt alapította dr. Appel György a VVaarrggaa  TTaammááss--eemmlléékkddííjjaatt olyan peda-
gógusok munkájának elismerésére, akik sokat tettek és tesznek a matematikatanítás, ma-
tematikai nevelés jobbításáért. Ez évben két tanító részesült a szép elismerésben: OOrraavveecczz
MMáárrttaa és junior-díjasként MMóórriicczz  MMáárrkk..

Varga Tamás-emlékdíj
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A jó szemû tanítók is köréje gyûltek hosszabb-rövi-
debb idõre ellesni ezt-azt. Márta pedig bõven és szívesen
mutatott, segített. Amit gyûjtögetett, azt szívesen osz-
totta. Megannyi továbbképzés, bemutató óra, szakmai
párbeszéd, mentorálás áll mögötte. A bemutatók, to-
vábbképzések, elõadások során felnõtteket tudott csillo-
gó szemû csodálkozó vagy épp kíváncsi gyerekekké vará-
zsolni. Minden vele való találkozás után az ember ötle-
tekkel felvértezve, vidáman távozhatott.

Vidáman, mert örök derû sugárzik belõle, amit akar-
va, akaratlanul átvesz az, aki vele találkozik. Pedig neki
is voltak nehézségei. De ezeket le tudta küzdeni, ha kel-
lett humorral kezelni. Nem csak tanítóként, hanem em-
berként is példát tudott mutatni.

Márta néni tanító, kolléga, mentor, alkotó és barát.
Mintha róla írta volna Váci Mihály alábbi sorait:

Osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy magasodjál;
hallgatni õket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni – esõ a homokra – 
sivatagnyi reménytelen dologra.
S ha nyár se lesz tõled – s a táj se zöldebb:
– kutakká gyûjt a mély: – soká isznak belõled!

Köszönet Mártának mindezért.

Oravecz Márta: Móricz Márkról

Móricz Márk tanító kollégámat 2009-ben ismertem
meg, amikor, mint utolsó éves fõiskolai hallgató iskolám-
ban, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnáziumban a 10 hetes gyakorlatát töltötte. A
gyakorlatát vezetõ tanítók azt a véleményt formálták meg
róla, hogy intelligens, szerény, tisztelettudó, a leendõ hi-
vatásával szemben rendkívül motivált fiatalember. A gye-
rekekkel azonnal megtalálta a közös hangot, mindig ke-
reste a tennivalót közöttük, amit a gyerekek a bizalmuk-
kal viszonoztak. Már akkor kiderült róla, hogy a játéknak
milyen komoly jelentõséget tulajdonít a pedagógiában.
Tudatosan építette be óráiba a játékot, de a tanórákon
kívüli foglalkozásokra (napközi, kirándulás, órák közti
szünetek) is tervezett, tanított be, vezetett le játékokat.

Fõiskolai szakdolgozatát összehasonlító geometriából
a Lénárt-féle gömbrõl írta.

A fõiskola elvégzése után Márknak a Fazekas-iskola
felajánlott egy napközis állást, amit õ örömmel elfoga-
dott. A napközis munkaközösség vezetõje így összegezte
3 és fél éves munkáját.

„A problémákat nem kudarcként éli meg, hanem megol-
dandó feladatként. Határozott – az átlagtól eltérõ ember- és
gyerekképe van, amihez hozzáigazítja a nevelési koncepciót.
Pozitív szemléletét képes átadni a környezetének. Képes mû-
ködni a csoport tagjaként és a kellõ idõben kilépni abból. Kö-
vetelései elvárás jellegûek, amit dicsérettel, bátorítással pró-
bál elérni. Képes önfeledten együtt játszani a gyerekekkel. A
versenyhelyzeteket, a kudarcokat sikeresen kezeli, a konflik-
tusok megoldásáról korát meghazudtolóan ad mintát. 

Kiválóan vezette az általa meghirdetett sakkszakkört. A
szabadidõs tevékenységek alatt rengeteg, fõleg matematikai

játék ötletgazdája volt, részint a már általa ismert játékok be-
tanításával, részint saját ötleteibõl merítve.”

Márk osztályomban volt napközis nevelõ, így a fenti
állítások igazát személyesen is alátámasztom. Pedagógiai
rátermettsége már az elsõ napokban igazolódott. A tan-
év elején önként vállalta, hogy reggeltõl bent legyen az
iskolában, megismerje a gyerekeket, nemcsak a délutáni
napközis foglalkozásokon, hanem a délelõtti tanórákon
is. Igénye volt rá, hogy a látottakról kérdezzen, hogy a ta-
nulás folyamatát megértse. Aktívan segítette a munká-
mat, az átélt tapasztalatokat a napközis munkájába be-
építette. Különösen a matematikatanítással kapcsolatos
tevékenységekkel bizonyította, hogy mennyire jó szem-
lélettel viszonyul a Varga Tamás és követõi által kidolgo-
zott módszerhez. Rendszeresen vett részt a továbbképzé-
seken, s õ maga is szívesen vállalkozott bemutató foglal-
kozások megtartására.

Napközi otthonos bemutatói népszerûek voltak a ne-
velõk körében. 2013-ban sikeres szakvizsgát tett, válasz-
tott modulja a „Játékszakértõ” volt. 

Másfél évig tanítói státuszban dolgozott még a Faze-
kas-iskolában, majd 2014 szeptemberétõl a Farkasréti
Általános Iskolában folytatja osztálytanítói munkáját. 

Több bemutató órát tartott finn pedagógusok számá-
ra, melyek rendkívül figyelemre méltóak voltak. A finn
kollégák az órák megbeszélésén kiemelték a jó tervezést,
a tevékenykedtetésre épülõ óravezetést, alkalmazkodást
a gyerekek megnyilvánulásaihoz, az örömteli légkört. 

Márk nem csak a gyerekeket tiszteli, egyaránt lojális a
szülõkkel, kollégákkal is. Tisztességének számtalan pél-
dáját láttam. Véleményét udvariasan fogalmazza meg,
nem bánt meg senkit, megértéssel figyel a „más” véle-
ményre. 

A gyerekek is, a felnõttek is számíthatnak korrektsé-
gére, emberségére. 

A minap alkalmam volt egy régebbi kis tanítványával
beszélgetni.  

– Szereted a tanító bácsidat?
– Igen, nagyon. Õt szeretem a legjobban.
– Miért?
– Mindenért! 
– De mégis miért? 
– Háát, mert… mindig beszélgetett velem… 
Igen! Vele mindig lehetett beszélgetni!

Eddigi munkája alapján méltán számíthat a szakma
Márkra: egy alkotó, újító pedagógusra, és a gyerekek: egy
örökösen vidám, játszani tudó, okosan nevelõ
TANÍTÓ-ra. 

! ! !
A www.tanitonline.hu oldalon több 1. osztályban

készült kisfilm található, melyeken Oravecz Márta
munkájába pillanthatunk bele a következõ témákban:
Építés kockákból, Gépjáték, Hány ujjadat fogom?, Logikai
lapok, Nagysági viszonyok, Postás játék, Tájékozódás tér-
ben, Válogatás

Elérhetõség: www.tanitonline.hu>Filmtár >Mód-
szertani filmek >Matematika
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Az ötödikes geometria tananyag egyik fontos témája a
téglatestek térfogata. A felnõttek számára nagyon egy-
szerûnek tûnõ feladat – „összeszorzok három számot” –
sok gyereknek nagyon nehéz. Ez indokolta, hogy jobban
megvizsgáljuk a kudarcok hátterét. A gyerekek jelentõs
hányada nem látta térbeli ábrának a téglatest
axonometrikus vagy perspektivikus rajzát, így nem is ér-
tette meg, mi a feladat. A térbeli tájékozódás korai évek-
ben történõ fejlesztésével nemcsak ez a probléma elõzhe-
tõ meg, hanem a gyerekek térszemléletének fejlesztését
is idõben, eredményesen megalapozhatjuk.

Az alsó tagozatos matematika tantervben olvashatók
az elõkészítés fontosságát hangsúlyozó megállapítások.
Idézem az elsõ négy osztály Tartalom, valamint Fejleszté-
si feladatok tantervi elõírásainak témánkra közvetlenül
vonatkozó részleteit. 

1. osztály
Térbeli irányok pontos megfigyelése, megnevezése.
Tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása és képi gon-

dolkodás fejlesztése játékos feladatsorokon.

2. osztály
Testek építése, másolása modellrõl.
Testek tulajdonságainak megfigyelése.
Téglatest, kocka vizsgálata.
Képzeletben történõ mozgatás, más nézõpont elképzelése.

3. osztály
Testek építése szabadon és feltételekkel, másolása modellrõl.
Testek tulajdonságainak megfigyelése, számbavétele (la-

pok, élek, csúcsok száma), tapasztalatok megfogalmazása.

4. osztály
Testek másolása, építése.
A téglatest és a kocka tulajdonságai (lapok, élek, csúcsok

száma).
A téglatest és a kocka hálója.
Egyszerû geometriai alakzatok megfigyelése, szétválogatá-

sa tulajdonságok alapján.
Tulajdonságok megfigyelése, megnevezése.
Feltételeknek megfelelõ alkotások elképzelése a megalko-

tás elõtt.

A Kézmûves Matematika projekt keretében olyan te-
vékenységi formákat (a projekt elnevezése szerint aktivi-
tásokat) dolgoztunk ki, melyek a fenti célok megvalósu-
lását konkrét tevékenységeken keresztül segítik elérni.

A tanulók elõzetes ismeretei
A 9–10 éves tanulók egy része – tapasztalataink sze-

rint kisebbik része – tévesztés nélkül meg tudja számol-
ni a kézbe nem adott, vagyis csak elképzelt dobókocka
éleit, csúcsait, lapjait.

Többségük a kézbe kapott gyufásdoboz segítségével,
néhány tévesztéssel, kis tanítói támogatással jut el a
helyes adatokhoz. (Ez a feladat nemcsak a kézzelfogha-
tóság miatt könnyebb, hanem azért is, mert az élek
hossza különbözõ, könnyebb megjegyezni mit is szá-

Munkácsy Katalin

A MiMa (magyarul Kézmûves Matematika, angolul Mathematics in the Making) prog-
ram keretében 5 ország matematikadidaktikai szakemberei egy érdekes, a hagyományos
feladatokat jól kiegészítõ matematikatanítási módszert dolgoztak ki. Az elkészült 10
témakörbõl fogok a Tanító hasábjain részleteket bemutatni. Érdemes tájékozódni a pro-
jekt honlapján is, www.mathematicsinthemaking.eu. A honlap angol nyelvû, de a
módszertani kézikönyv magyarul is olvasható*, valamint mind a 10 témához videofel-
vétel is készült. Ezek az információk a Materials/Videos rovatban találhatók meg.

Kézmûves
Matematika (1.)
Az Oroszlánpoliéder
(4. osztályosoknak javasolt téma)

* Elérhetõ honlapunkról is: http://www.tanitonline.hu/?page=
library_carousel_view&item=21)
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moltunk már meg, valamint a csúcsok nincsenek leke-
rekítve.)

A 9–10 éves tanulók többsége ismeri ugyan a térbeli
irányokat, elõre-hátra, le-föl, jobbra-balra, de e szavak
ebben a korban általában még nem válnak az aktív szó-
kincs részévé, hiszen kevés alkalom adódik a gyere-
kek életében arra, hogy õk adjanak a térbeli mozgá-
sokra vonatkozó utasításokat.

A gyerekek 9–10 éves korukra már többféle szimbó-
lumrendszerrel megismerkednek, sok szimbólumot jól
használnak, pl. írnak és olvasnak. Erre építve könnyen
megtanulnak új jelöléseket és lassan megismerik a jelö-
lésrendszerek közös, jellemzõ sajátosságait is.

I. Javasolt tevékenységek
Az Oroszlánpoliéder témát a tanulók többségének

elõzetes tudására, és tudásának gyakori hiányosságára
tekintettel alakítottuk ki.

Ezek a tervek egy napközi otthonos délutáni foglalko-
zás keretében vagy 2-3 matematikaóra 10-15 perces
részletében megvalósíthatók. A gyerekek ezeket a fel-
adatokat játéknak szokták érezni, pihenésnek, szórako-
zásnak tekintik, miközben térbeli tájékozódási képes-
ségük és szimbólumhasználatuk óriási fejlõdésen
megy keresztül. Korábbi tapasztalataik felidézõdnek, új
rendszerbe épülnek be. A tevékenység és a fogalom-
használat összekapcsolódik, a reflektált tapasztalatok
révén a már meglévõ és az újonnan szerzett informáci-
óik jól megalapozott ismeretté válnak.

1. Ismerkedés az oroszlánpoliéderrel
Az oroszlánpoliéder egy nagy papírdoboz, pl. a régimó-

di televízió, vagy a mosógép doboza, vagy akármilyen, le-
hetõleg nagyméretû – amibe akár be is férhet egy gyerek –
és más célra már korábban használt doboz. Fontos, hogy
a gyerekek a gyakorlatban találkozhatnak az újrahaszno-
sítás egyfajta lehetõségével. Ezzel egyrészt tapasztalato-
kat gyûjthetnek a matematikának az iskolán, a tudomá-
nyokon kívüli élettel való szoros kapcsolatáról, másrészt
a környezettudatosság erõsítéséhez is hozzájárulhatunk. 

A doboz elején egy jelzésszerû oroszlánarc, a hátul-
ján egy bojtos oroszlánfarok legyen. Ezen a testen kell

majd a gyerekeknek elnavigálniuk az egyik csúcsban
ülõ zöld bolhát egy másik csúcsban ülõ lila bolhához. A
bolhákat akár színes papírból is összegyûrhetjük, vagy
gyurmából elkészíthetjük, de használhatunk pingpong-
labdákat is. A gyerekeknek minden részletes magyará-
zat nélkül mutassuk be, hogy a bolháknak nem össze-
vissza, hanem az éleken kell közlekedniük. A navigáció
eleinte szóbeli információ nélkül, a zöld bolha éleken
történõ célba vezetésével történik. Ha ez már megy, ak-
kor a gyerekek a feladat megoldása közben már ki is
mondják a hat irányt jelzõ szóból megfelelõen válasz-
tott szavakat (elõre-hátra, le-föl, jobbra-balra). A ké-
sõbbiekben megpróbálhatják csak szavakkal irányítani
a zöld bolhát.

Miért pont oroszlánt választottunk? Természetesen az
oroszlán esetleges, voltak gyerekek, akik lovat készítet-
tek, és sokféle más állat is szóba jöhet. 

A program során kezdetben kockával dolgoztunk; a
számítógép képernyõjén megjelenõ kocka élvázán kel-
lett volna katicabogarakat elvezetni a kijelölt célhoz. A
gyakorlat bizonyította, hogy az ábra, és maga a feladat
sem volt megfelelõ ebben a formában. Kiderült, hogy ap-
rónak tûnõ, de a megértést nagyban elõsegítõ, szükséges
feltétel, hogy az absztrakt kockát valamilyen valósá-
gos szituációba helyezzük. Emellett az sem célszerû, ha
az összes él egyforma hosszú, mert ez a kitûzött pedagógi-
ai cél szempontjából indokolatlanul nehezíti a megol-
dást. Ezért választottuk az oroszlánt, ahol értelme, nyil-
vánvaló jelentése van az elõre-hátra (az állat feje, hátul-
ja) és a le-fel (az állat fejének, lábának irányát jelzõ) sza-
vaknak. A jobbra-balra bonyolult probléma. Az álla-
toknak van jobb és bal oldaluk, de ez éppen ellenkezõje a
szemben álló gyerek jobb és bal oldalának. Viszonyítha-
tunk az állathoz, ebben az esetben érdemes úgy elhelyez-
kedni, hogy a gyerekek arca és az állat feje egy irányba
nézzen. Vagy viszonyíthatunk a gyerekekhez, ebben az
esetben azt kérjük, hogy „Mondd meg, melyik kezed irá-
nyába induljon a zöld bolha!”.

2. Feladatok a saját oroszlánnal
A következõ szakaszban a gyerekek saját kis papír-

oroszlánukkal, amit például a filteres tea dobozából ké-
szítettek, dolgozzanak párban. Egyikük tartsa a lila bol-
hát, másikuk irányítsa a zöldet, a kezdõpontot válasszák
ki közösen. Ez a pedagógusok számára lesz nehéz munka,
hiszen a gyerekek egy részének túl egyszerû a feladat,
mások pedig még segítségre szorulnak. Ezen segíthet a
gyors áttérés a számítógépes munkára azoknál a gyere-
keknél, akiknek a térben való, cselekvéssel kísért irányí-
tás már nem jelent kihívást.

3. Feladatok síkban
A harmadik szakaszban a gyerekek a síkban dolgoz-

nak, amely már az absztrakció lényegesen magasabb fo-
kát igényli a megoldás során. Egyik lehetõség a számító-
gép segítségül hívása: a képernyõ sík, az ábrák színesek és
mozgathatóak, és jelzik, hogy jó-e a gyerekek megoldása,
vagy valamit elrontottak. Kiscsoportokban, forgószín-
padszerûen egyetlen laptop elég a számítógépes munká-
hoz, és jól használható az aktív tábla, valamint a gyere-
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kek dolgozhatnak párosával a számítógépes laborban is.
A Bontovics Ignáccal közösen készített játékaink

megtalálhatók például ezen az oldalon:
http://bontovics.hu/index.php?option=com_ con-

tent&view=article&id=55&Itemid=30

A számítógépes feladat egyik érdekessége a dimenzió-
váltás, melynek során már áttérünk a térbõl a síkra. Az
elõkészítõ feladatból a szomszédos csúcs fogalmát ismer-
hetik meg, gyakorolhatják a gyerekek. Ez szokta a kisebb
problémát okozni, hiszen a gyerekek az oroszlánnal ko-
rábban már megbarátkoztak, így a képernyõn könnyen
felismerik az irányokat. 

A másik nehézség, hogy ezúttal már nem egyesével
kell megadni a soron következõ lépést, hanem elõre a
teljes lépéssorozatot. Ez nem mindig megy egyszerûen,
de a gyerekek szívesen megtanulják, örömmel játszanak.
És miközben a tanulók a jelekre figyelnek, maguk az irá-
nyok rögzülnek, automatikussá válnak.

A síkra való áttérés papíron is megvalósítható. Egyik
gyerek mutatja meg az ábrán a zöld és a lila bolha helyét,
és ellenõrzi a megoldást, a másik gyerek adja meg a lépés-
sorozatot és mutatja a megteendõ utat.

II. Tehetséggondozás
Sokfelé léphetünk tovább a tehetséggondozás része-

ként. A számítógépes program harmadik része komoly
kihívást jelent; a lépéssorozat ismeretében kell kitalálni
a kiinduló és a célhelyzetet.

Megdolgoztathatjuk a gyerekek képzeletét is oly mó-
don, hogy az már az absztrakció egészen magas szintjét
kívánja meg; találják ki és állítsák össze pálcikákból meg
gyurmából, vagy rajzolják le, esetleg próbálják meg sza-
vakkal leírni, hogy melyik poliéderekre gondoltunk, ha
tudjuk a következõ adatokat:

Sok megfigyeléssel, hasábok, gúlák, szabályos és félig
szabályos poliéderek adatainak számolgatásával, a ta-
pasztalatok sokaságának gyûjtésével és rendszerezésé-
vel elvezethetjük a gyerekeket az Euler-féle poliéder-té-
tel kimondásához is: a csúcsok és a lapok számának ösz-
szege kettõvel több, mint az élek száma. Kockán ezt kön-
nyen ellenõrizhetjük, és az állítás igaz nagyon sok más
poliéderre is.

III. Várható eredmények
A gyerekek számára természetessé válik az irányt jelzõ

szavak használata a térbeli modellen és a síkbeli ábrán egy-
aránt. Könnyen „olvassák” az axonometrikus ábrát. Fejlõ-
dik térbeli tájékozódási képességük. Jobban el tudják kép-
zelni az egyszerû mértani sajátosságokkal rendelkezõ tes-
teket. Gyakorolják a tervkészítést, majd elvégzik a felada-
tot, vagy ellenõrzik a terv alapján a mozgást-mozgatást.
Anélkül, hogy külön foglalkoztunk volna a téglatest élei-
nek, lapjainak és csúcsainak számával, a tanulók túlnyo-
mó többsége várhatóan azokat képzeletben is jól meg tud-
ja számolni, mivel az itt szereplõ fogalmak a játék során
jelentéssel telítõdnek számukra. Ez pedig jó alapot jelent
a térgeometriai feladatok megoldásához, többek között
a térfogat és felszínszámításhoz, így közelebb jutunk az
alsó tagozatos matematikai tantervi követelmények
geometriai elõírásainak megvalósulásához.

A konkrét tantervi témák eredményes feldolgozásán
túl programunk fontos, a matematikatanítás egészére
vonatkoztatható tapasztalata, hogy a megértést nagy-
ban elõsegíti, ha az absztrakt fogalmakat valamilyen
valóságos szituációban, tárgyakkal végzett tevékeny-
ség keretében mutatjuk meg a gyerekeknek.

Él Lap Csúcs
1. test 9 5 6
2. test 8 5 5

Az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

2015/16-os
tavaszi félévében induló

szakirányú továbbképzései
és pedagógus-továbbképzései

SSZZAAKKIIRRÁÁNNYYÚÚ  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSEEKK

! Gyógypedagógiai alapképzési szak – autizmus spektrum
pedagógiája szakirányú továbbképzési szak

! Dráma és színház a szociális integrációban szakirányú to-
vábbképzés

! Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú tovább-
képzés

NNÉÉPPSSZZEERRÛÛ  PPEEDDAAGGÓÓGGUUSS--TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSEEKK

! Sindelar–Zsoldos program 1. – Fejlesztõ program tanulá-
si- és magatartási zavarok megelõzésére óvodáskorban és
iskolakezdéskor (2016. február 4–5–6.)

! Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási
zavarok terápiája iskoláskorban (2016. január 28–29–30.)

AA  kkééppzzéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  iissmmeerrtteettõõkk  ééss  aa  jjeelleennttkkeezzéésshheezz
sszzüükkssééggeess  ffeellttéétteelleekk  aa  KKaarr  hhoonnllaappjjáánn  oollvvaasshhaattóóaakk..

hhttttpp::////wwwwww..bbaarrcczzii..eellttee..hhuu//ookkttaattaass//ttoovvaabbbbkkeeppzzeesseekk
IInnffoorrmmáácciióó::  ttoovvaabbbbkkeeppzzoo@@bbaarrcczzii..eellttee..hhuu

" " "
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32

Fonyódi Gábor Detektíviskola

Ki lóg ki a sorból?
A karácsonyi vásáron tolvajok vegyültek a

jelmezbe öltözött vásári kikiáltók és eladók kö-
zé.

Hogyan juthatsz a nyomukra? 
Egyszerû!
Ketten mindig ugyanazt mondják csak más

szavakkal, de egyvalaki kilóg a sorból, mást
mond, mint két társa. Õt kell fülön csípni!

Télapó a toronyházban
Télapó újabb nehézség elõtt áll. Ajándékot

hozott az éjjeliõr lányának, de ehhez fel kell jut-
nia az irodaház tetejére. Csak olyan szobába lép-
het, ami magánhangzóval van jelölve. Léphet
oldalra, felfelé és átlósan is. 

Rajzold be Télapó útvonalát az irodaházban!
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Keressük a levélírót!
Mikulás nagy gondban van. Elveszett öt levélíró címe, így nem tudja házhoz vinni az ajándékokat. Ha összehasonlí-

tod a leveleket egy iskolai fogalmazás részleteivel, biztos tudsz neki segíteni! Hogyan fogalmazták meg a gyerekek a gon-
dolataikat? Mi az, ami egy levelet és egy fogalmazást hasonlóvá tesz?

RÉSZLETEK AZ ÉN OTTHONOM CÍMÛ ISKOLAI FOGALMAZÁSOKBÓL: 

Egy 4 szintesben lakunk a 3. emeleten. Lift nincs, erkØly van. A lakÆs 2 szobÆs.
n a testvØremmel lakom. Sajnos.

HHáázzuunnkk  aa  1177..  sszzáázzaaddbbaann  ééppüülltt  ÓÓvváárroossbbaann  ttaalláállhhaattóó..  AA  mmûûeemmlléékkvvééddeelleemm  aallaatttt  áállllóó  ééppüülleettnneekk  kkééttsszzáárrnnyyaass,,
bboollttíívveess  kkaappuujjaa  vvaann..  AAzz  aannggyyaalltt  mmiinnttáázzóó  oorroommddíísszz  uuttccáánnkk  éékkeessssééggee..

A tágas teraszunkról szemkápráztató kilátás nyílik a csodálatos erdõre.
Este a hegyek mögött lenyugvó nap beragyogja a szobámat. Reggel vidám
madárdalra ébredek, a kertbõl friss virágillat árad.

DDuunnáánn  llaakknnii  kkiirráállyyssáágg!!  SSee  uuttccaa,,  ssee  hháázzsszzáámm,,  eezz  aazzttáánn  aa  nnaaggyy  sszzáámm!!  AAppáámm  aa  mmaattrróózz,,  éénn  DDZZSSEEKK
SSZZPPEERRÓÓ,,  aa  kkaallóózz,,  sszzóóvvaall  jjóóll  eellvvaaggyyuunnkk  aazz  áállllóóhhaajjóónn..  

Az iskola mellett lakunk van sok állatunk és egy kutyánk is a kéményen gó-
lyák laknak és a kertben sok gyümölcsfa van és zöldség és szeretek itt lakni.

Milyen ajándék várja a gyerekeket az alábbi helyeken december 6-án?  Mi segített a nyomozásban? 

HHAAHHÓÓ  TT..  AAPPÓÓ!!
HHAA  MMÁÁRR  ÚÚGGYYIISS  JJÖÖSSSSZZ,,  HHOOZZHHAATTNNÁÁLL  NNEEKKEEMM  IISS  VVAA--
LLAAMMIITT..    MMOONNDDJJUUKK  RRÁÁGGÓÓTT,,  MMEERRTT  AAZZTT  NNEEMM  KKAA--
PPOOKK..    SSEENNKKIINNEEKK  EEGGYY  SSZZÓÓTT  SSEE!!        ÉÉNN  IISS  HHAALLLLGGAATTOOKK
AAZZ  ÁÁLLSSZZAAKKÁÁLLLLRRÓÓLL..      KKÖÖSSZZ..
RROOBBYY  
ÉÉSS  VVIIRRGGÁÁCCSSOOTT  NNEEMM  KKÉÉRREEKK,,  
MMEEGGVVAANN  AA  TTAAVVAALLYYII!!

DRÁGA MIKULÁS!

MOST, HOGY KÖZELEDIK EZ A CSODÁLATOS
ÜNNEP, CSAK EGYETLEN SZÍVBÕL JÖVÕ KÍVÁN-
SÁGOM SZERETNÉM MEGOSZTANI VELED. MIN-
DEN VÁGYAM, HOGY ELJUTHASSAK A MESSZE
FÖLDÖN HÍRES FÕVÁROSI NAGYCIRKUSZBA!
OLYAN BOLDOG LENNÉK!!!

ZSÓFIA
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban meg-
jelent cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisz-
tikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt for-
málhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, ame-
lyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói ösz-
szetételû intézményben dolgozunk. 
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradha-
tunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdeké-
ben, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk ja-
vaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK

Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzété-
telére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasz-
talatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyá-
ban hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés. 

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT
Lájkoljon minket Facebookon is:

www.facebook.com/tanitonline.hu
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